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คํานํา

ภาคใตของประเทศไทยตองประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายรูปแบบ  ทั้งที่เกิดขึ้นตาม
ฤดูกาลหรือที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน  เชน  สึนามิจากแผนดินไหวในทะเล  ภัยพิบัติจากนํ้าทวม  ดินถลมจาก
ฝนตกหนัก พายุรุนแรงจากวาตภัย คลื่นกัดเซาะชายฝงจากลมมรสุม บานเรือนเสียหายจากแผนดินไหว
ดินยุบตัว หรือดินถลมจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก เปนตน

เม่ือภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ใด ประชาชน ชุมชน และองคกรการปกครองทองถ่ินในพื้นที่น้ัน ไดทํา
การปองกันและชวยเหลือประชาชนอยางเต็มความสามารถ และกระทํามาอยางตอเน่ืองและยาวนาน
จนในแตละพื้นที่ ในแตละชุมชน ไดสั่งสมประสบการณ จนเกิดเปนองคความรูในการปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบัติธรรมชาติของพื้นที่ตนเองในรูปแบบตางๆ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  เห็นวาแตละภูมิภาคของประเทศไทยตางก็ประสบกับ
ภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบตางๆ หลายครั้งหลายหน มากบาง นอยบาง ทําใหประชาชน ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตางๆ มีองคความรูจากการ
ที่ตองประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติ ทําใหรูถึงวิธีการที่จะทําการปองกัน บรรเทา หรือใหความชวยเหลือ
ดูแลเยียวยาแกผูประสบภัยพิบัติดังกลาว

องคกรทั้งสองจึงไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย จัดระดมสมองโดยการ
เชิญนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ผูนําชุมชน ผู นําทองถ่ิน หัวหนาหนวยราชการ และ
ประชาชนทั่วไป เขารวมประชุมวิชาการเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติใน 4 ภูมิภาคขึ้น โดยคาดหวัง
วาประเทศไทยจะมีชุดความรู เรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เผยแพรแกประชาชนและจัดทําเปน
บทเรียนสําหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ   มหาวิทยาลัยที่รวมมือจัดประชุม
วิชาการดังกลาวมี 4 มหาวิทยาลัย  ไดแก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดในภาคกลาง  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม จัดในภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร จัดในภาคใต



การจัดประชุมทางวิชาการเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใตของประเทศไทย จัดที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ระหวางวันที่ 12-13 ตุลาคม 2554 โดยในวันแรกเปนการบรรยาย
ของวิทยากรซึ่งเปนนักวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภัยพิบัติธรรมชาติดานตางๆ เริ่มจากภัยพิบัติการ
กัดเซาะชายฝงและแนวทางแกไข ภัยพิบัติจากนํ้าทวม แผนดินไหว หลุมยุบและดินถลม   วันที่สอง
เปนการนําเสนอ Best Practice เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูของตัวแทนชุมชนหรือองคการปกครองทองถ่ิน
ที่มีองคความรูจากการที่ตองประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติอยูเสมอ ทําใหรูถึงวิธีการที่จะปองกัน บรรเทา
หรือใหความชวยเหลือ ดูแล เยียวยาแกผูประสบภัย  โดยมีคณะกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุติชวยให
ขอเสนอแนะ

เน้ือหาในชุดความรูเลมน้ี ไดมาจากการถอดเทปการบรรยายโดยวิทยากรในวันแรก และจากการ
นําเสนอ Best Practice ของ 3 ชุมชน ที่คณะกรรมการเห็นวามีการนําเสนอคอนขางสมบูรณ สามารถ
นําไปเปนแบบอยางการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติได เม่ือนําประสบการณจาก Best Practice ไปบูรณาการ
กับองคความรูของวิทยากรก็จะไดชุดความรูในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใตขึ้น

และเม่ือนําชุดความรูเรื่องการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ จาก 4 ภูมิภาคที่ไดจากการจัดประชุม
ครั้งน้ีมาบูรณาการก็จะไดชุดความรูการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของประเทศไทยที่สามารถนําไปประยุกต
ใชในการปองกันบรรเทาภัยพิบัติ  และสามารถนําไปเปนแบบเรียนสําหรับเยาวชนของชาติ  เพื่อจะได
ตระหนักรูเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติไดตอไป

บรรณาธิการ
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ภัยพิบัติจากคลื่นกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย
ผศ.พยอม  รัตนมนี

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สวัสดีครับ ยินดีตอนรับสูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เวทีน้ีเปนเวทีที่เราจะมารวมดวยชวยกัน
เพื่อทุเลาเบาบางปญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภาคใตของเรา จากหนักใหเบาลง ในสวนของผมจะนําเสนอ
ภัยพิบัติเก่ียวกับการกัดเซาะชายฝงวานักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทําอะไรบาง เรามีงาน
วิจัยที่ไดชวยบรรเทาความเดือนรอนของชาวบานไดบางหรือไม  สามารถจะทําใหปญหาของชาวบานได
ทุเลาเบาบางลงหรือไม หรือทําใหจากหนักใหเหลือนอยลง หรือจากที่มีบางจะไดไมมีเลย  หัวขอที่ผม
จะนําเสนอมี  3 ประเด็น คือ

1. เรื่อง “เม่ือทะเลคืนแผนดิน” นําเสนอใหเห็นวาทุกพื้นที่จังหวัดของประเทศไทยที่อยูติดทะเล
ลวนก็มีปญหาการกัดเซาะชายฝงทั้งน้ัน และทุกประเทศในโลกน้ีที่มีพื้นที่ติดชายฝงก็มีปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงเชนกัน

2. เรื่อง “สรางบานใหปลารักษาหาดทราย” นําเสนอตัวอยางงานวิจัยที่เราไดทดลองมา 5 ป
เพื่อที่จะบรรเทาปญหาการกัดเซาะชายฝง

3. เรื่อง “หาดทรายสิงหนคร กูแผนดินใหลูกหลาน” นําเสนอใหดูตัวอยางเล็กๆ วาการกูแผนดิน
กลับคืนมา เราควรทําใหได

กอนอ่ืนใครขอกราบขอบคุณผูมีอุปการะ ศ.ดร.สุภัทท วงศวิเศษสมใจ จาก Asian Institute of
Technology, Prof. Dr. Klaus Schwarzer จาก Kiel University, Prof. Dr. Lee Harris จาก Florida
Institute of Technology กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะแลและชายฝง กรมเจาทา การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และทีมวิจัย “ปะการังเทียมกันคลื่น” ทุกทาน
ที่ไดอุทิศเวลา ปญญา และกําลังกาย โดยไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
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วาระท่ีหน่ึง เร่ืองเม่ือทะเลคืนแผนดิน ดังที่ไดทราบโดยทั่วกันวาทุกจังหวัดของประเทศไทยที่อยู
ติดชายฝงทะเลลวนมีปญหาการกัดเซาะชายฝงทั้ งสิ้น และไมใชเกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยเทาน้ัน
ประเทศอ่ืนก็มีปญหาเชนเดียวกับประเทศไทย

ประเทศไทยของเรามีชายฝงยาวเกือบ 3,000 กิโลเมตร (รูปที่ 1) ประสบกับปญหาการกัดเซาะ
รุนแรงมากประมาณ 600 กิโลเมตร (รูปที่ 2)  ปญหาการกัดเซาะสวนใหญเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต ชายฝง

รูปที่ 1  ชายฝงของประเทศไทย

รูปที่ 2  การกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศไทย
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ทะเลของฝงอาวไทย ตั้งแตจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร  สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และ
นราธิวาส ทุกจังหวัดมีรายงานการศึกษายืนยันชัดเจนวามีปญหาการกัดเซาะชายฝงทุกพื้นที่ (รูปที่ 3-16)

รูปที่ 3  การกัดเซาะบริเวณบานเขาจิก ตราด รูปที่ 4  การกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญา
จังหวัดจันทบุรี

รูปที่ 5  การกัดเซาะบริเวณชายฝงมาบตาพุด
จังหวัดระยอง

รูปที่ 6  การกัดเซาะบริเวณหาดแสงจันทร
จังหวัดชลบุรี

รูปที่ 8  การกัดเซาะบริเวณบานเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

รูปที่ 9  การกัดเซาะบริเวณชายฝงบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
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รูปที่ 10  การกัดเซาะบริเวณบานหนองเกา-
บานหนองเสือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

รูปที่ 11  การกัดเซาะบริเวณอาวชุมพร
จังหวัดชุมพร

รูปที่ 12  การกัดเซาะบริเวณชายฝงบานพอด-
บานปากคลองคราว จังหวัดสุราษฎรธานี

รูปที่ 13  การกัดเซาะบริเวณหาดในเพลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปที่ 14  การกัดเซาะบริเวณชายฝงทะเลอูตะเภา-
บานปากแตระ จังหวัดสงขลา

รูปที่ 15  การกัดเซาะบริเวณแหลมตาชี
จังหวัดปตตานี
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ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

สวนชายฝงทะเลอันดามัน (รูปที่ 17-22) ตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ที่บริเวณสุสานหอย
แหลมโพธิ์ คลื่นลม กระแสนํ้า และภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดการสึกกรอนและแตกหัก อาจ
สงผลใหสุสานหอยเกิดการพังทลายลงในที่สุด ซึ่งกําลังจะกลายเปนอดีต ใครอยากไปเที่ยวก็ควรรีบไป

รูปที่ 16  การกัดเซาะบริเวณหาดนราทัศน
จังหวัดนราธิวาส

รูปที่ 17  การกัดเซาะบริเวณบานทะเลนอก
อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง

รูปที่ 18  การกัดเซาะบริเวณหาดทับตะวัน
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

รูปที่ 19  การกัดเซาะบริเวณหาดเลพัง
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 20  การกัดเซาะบริเวณบานคลองประสงค
จังหวัดกระบ่ี

รูปที่ 21  การกัดเซาะบริเวณสุสานหอยแหลมโพธิ์
จังหวัดกระบ่ี



6 การจัดการ

ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

กอนที่ทรุดตัวพังลง  สวนจังหวัดตรังและสตูลก็เชนเดียวกัน จะเห็นวาทุกพื้นที่ก็มีปญหาเหมือนกัน ไมวา
จะดวยสาเหตุอันใดก็แลวแต หนาที่มนุษยก็ตองเรียนรู เขาใจ และปรับตัว เพื่อใหลูกหลานของเราอยู
ตอไปได ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุดเก่ียวกับปญหาการกัดเซาะชายฝงคือตัวอยางที่อยูหนาบานผมเอง
บานเกิดผมอยูสิงหนคร แลวปญหาก็เกิดขึ้นที่ น้ัน ผมเรียนที่สถาบัน AIT เรียนเรื่องวิศวกรรมชายฝง
แลวก็กลับมาเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลวก็คิดวา ถึงเวลาแลวที่จะตองทําการศึกษา
เรื่องน้ีอยางจริงจัง

กรณีของธรรมสถานหาดทรายแกว อ.สิงหนคร จ.สงขลา (รูปที่ 23) เปนกรณีที่ชัดเจนที่สุด เน่ือง
จากวาปญหาน้ันหนักจริงๆ ใชเวลาแคเพียง 2 ป มันก็กลืนกินธรรมสถานหายไปในทะเล ธรรมสถาน
หาดทรายแกวอยูที่ปากทะเลสาบสงขลา  ตําแหนงของธรรมสถานหาดทรายแกวอยูที่รูปดาวสีแดง (รูปที่
24) ณ ตอนน้ันยังไมมีการกอสรางโครงการใดๆ วัดระยะความกวางแหลมสนออนไดประมาณ 290 เมตร
โดยเห็นแนวสันทรายใตนํ้า ปากทะเลสาบตอจากปลายแหลมสนออนไปทางหาดทรายแกว บางบริเวณมี
สันทรายโผลพนนํ้า ภายหลังการกอสรางเขื่อนกันทรายปากทะเลสาบบริเวณแหลมสนออน เม่ือป 2511
การเคลื่อนตัวของทรายจากทางทิศใตถูกเขื่อนก้ันไว กลายเปนหาดทรายสะสมตัวบริเวณแหลมสนออน
วัดระยะจากภาพถายไดประมาณ 350 เมตร   โดยตะกอนทรายเริ่มกอตัวชัดเจนขึ้น กลายเปนพื้นที่
หาดทรายแกว (รูปที่ 25) ภายหลังการสรางแนวเขื่อนกันทรายบริเวณแหลมสนออนตอจากแนวเดิม
พรอมกับการสรางทาเรือนํ้าลึกและเขื่อนกันคลื่น ทําใหการเคลื่อนตัวของทรายจากทางทิศใตถูกเขื่อน
ก้ันไว และมีการสะสมตัวของหาดทรายบริเวณแหลมสนออนเพิ่มมากขึ้น 500 เมตร ในขณะที่สันทราย
บริเวณหาดทรายแกวเริ่มกอตัวเปนพื้นที่หาดทรายใหมอยางชัดเจน และมีการกอตั้งสถานปฏิบัติธรรม
หาดทรายแกวขึ้นมาในป 2519 (รูปที่ 26)  ภาพถายทางอากาศ ป 2538 (รูปที่ 27) มีการสะสมตัว
วัดระยะไดประมาณ 520 เมตร  ในขณะที่สันทรายบริเวณหาดทรายแกวเริ่มมีตนไมขึ้นปกคลุม  โดย
บางสวนทางดานทิศเหนือเริ่มมีการกัดเซาะปรากฏใหเห็น

จากภาพถายทางอากาศป 2545 (รูปที่ 28) มีการสะสมตัวของหาดทรายบริเวณแหลมสนออน
เพิ่มมากขึ้นวัดระยะไดประมาณ 600 เมตร โดยเริ่มมีการกัดเซาะชายฝงบริเวณหาดสมิหลาทางดาน
ทิศตะวันตกของนางเงือก ในขณะที่สันทรายบริเวณหาดทรายแกวเริ่มมีตนไมขึ้นปกคลุมหนาแนน และ

รูปที่ 22  การกัดเซาะบริเวณหาดปากเม็ง จังหวัดตรัง
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ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

รูปที่ 23  แผนที่ตั้งของธรรมสถานหาดทรายแกว

รูปที่ 24  ภาพถายทางอากาศ 2509 ยังไมมีการกอสรางโครงการใด ๆ
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ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

รูปที่ 25  ภาพถายทางอากาศ 2517

รูปที่ 26  ภาพถายทางอากาศ 2532
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ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

รูปที่ 27  ภาพถายทางอากาศ 2538

รูปที่ 28  ภาพถายทางอากาศ 2545
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ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

บางสวนทางดานทิศเหนือยังคงมีรองรอยการกัดเซาะปรากฏใหเห็นอยางตอเน่ือง ภาพถายทางอากาศป
2550 (รูปที่  29) บริเวณแหลมสนออนมีการสะสมตัวเพิ่มมากขึ้น วัดระยะไดประมาณ 640 เมตร
สันทรายบริเวณหาดทรายแกวเริ่มมีการกัดเซาะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําใหอาคารบางสวนของสถานปฏิบัติ
ธรรมหาดทรายแกวไดรับความเสียหาย รวมทั้งชายหาดเกือบทั้งหมดตั้งแตสถานปฏิบัติธรรมไปจนถึง
โรงแรมหาดแกววิลลา

ภาพถายเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2550 (รูปที่ 30) ในตอนน้ันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวาอีกหน่ึงสัปดาห
พายุจะเขามาบริเวณน้ี ผมเลยไปถายภาพน้ีมา และแลวคําทํานายของกรมอุตุนิยมวิทยาเปนจริง ผานไป
หน่ึงสัปดาห เกิดการกัดเซาะชายฝงขึ้นเปนระยะ 25 เมตร เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม ป 2550 (รูปที่ 31)
ผานไปแคเดือนเดียวเปนวันที่ 20 มกราคม 2551 (รูปที่ 32) ปรากฏวาตัวอาคารแปดเหลี่ยมของธรรมสถาน
หายไปครึ่งหลัง และในวันที่ 18 มกราคม 2551 เกือบหน่ึงปปรากฏวาชายฝงถูกกัดเซาะไปแทบทั้งหมด
(รูปที่ 33) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และเราตองปรับตัวใหเขากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้
สภาพที่คอนขางปจจุบันของธรรมสถานหาดทรายแกว (รูปที่ 34-37) บัดน้ีกลับกลายเปนสถานที่ที่ไมนา
พิสมัยซะแลว ตอไปคงเหลือไวแตชื่อ เน่ืองจากมีขยะริมชายหาดเต็มไปหมด แมกระทั่งแหลมสมิหลา
แหลมที่สวยที่สุดของจังหวัดสงขลา หาดทรายที่มีสวยงาม มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเยอะแยะมากมาย ณ
ตอนน้ีการกัดเซาะชายฝงไดลุกลามกลืนกินชายฝงไปเกือบหมดแลว (รูปที่ 38)

สาเหตุการกัดเซาะชายฝงอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเกิดเน่ืองจากภูมิอากาศ สมดุล
ตะกอน  เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของกระแสนํ้าขึ้นนํ้าลง  ระดับนํ้าทะเลเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น  หรือ

รูปที่ 29  ภาพถายทางอากาศ 2550
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ภัยพิบัติธรรมชาติ

รูปที่ 30  ครั้งที่ 1 รูปถายเมื่อวันที่
20 ธันวาคม พ.ศ. 2250

รูปที่ 31  ครั้งที่ 2 รูปถายเมื่อวันที่
26 ธันวาคม พ.ศ. 2250

รูปที่ 32  ครั้งที่ 3 รูปถายเมื่อวันที่
19 มกราคม พ.ศ. 2251

รูปที่ 33  ครั้งที่ 4 รูปถายเมื่อวันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2252

รูปที่ 34  สภาพพ้ืนที่ในป 2552 รูปที่ 35  สภาพพ้ืนที่ในปลายป 2552
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ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

รูปที่ 36  สภาพพ้ืนที่เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 รูปที่ 37  สภาพพ้ืนที่เมื่อตนป 2554

รูปที่ 38  การกัดเซาะชายฝงหาดสมิหลา

กิจกรรมของมนุษย ทุกอยางลวนแลวแตมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เราจึงตองรวมมือกันไขปญหาตางๆ
เหลาน้ี แตอยูที่วาเราจะชวยกันแกปญหากันอยางไร  (รูปที่ 39)

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกมีหลักฐานยืนยันชัดเจนวาอุณหภูมิของโลกในอีก 30 ปขางหนา
จะสูงขึ้นเฉลี่ย 2 องศาเซลเซียส (รายงานของเลขาธิการ สผ. รูปที่ 40) โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อยางมากโดยเฉพาะเรื่องของปะการัง และระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น (Sea Level Rise) โดยภาพรวม
แมประเทศไทยจะไดรับผลกระทบนอย แตโดยภาพรวมรายงานเกือบทั่วโลกยืนยันวานํ้าทะเลสูงขึ้นจริงๆ
(รูปที่ 41) กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น แผนดินทรุดตัว ซึ่งการตัวทรุดตัวปหน่ึงๆ
มากกวา 10 เซนติเมตร (รูปที่ 42) ฉะน้ันลองจินตนาการวาอีก 10 ป จะทรุดลงไปเทาไหร ปจจุบัน
นํ้าทวมกรุงเทพมหานครและปริมลฑล แลวอีก 10 ปอะไรจะเกิดขึ้น  แลวก็เรื่องของมนุษยที่ มีการ
กอสรางไมหยุดไมหยอน (รูปที่ 43) เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดการกัดเซาะ น้ีก็เปนโครงสรางตางๆ
เชน ทาเทียบเรือบาง นิคมอุตสาหกรรมบาง
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ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

รูปที่ 39  สาเหตุการกัดเซาะชายฝงที่เชื่อมโยงกัน

รูปที่ 40  การเปล่ียนแปลงของอากาศ (Climatic Change)
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ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

รูปที่ 41  ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น และผลกระทบชายฝงเปล่ียนแปลง

รูปที่ 42  แผนดินทรุดตัวบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

วาระท่ีสอง เปนงานวิจัยท่ีใชช่ือวา “สรางบานใหปลา รักษาหาดทราย” เน่ืองจากวาปญหา
การกัดเซาะชายฝงไดเกิดขึ้นแลวในภาคใต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งอยูในภาคใต ที่มีพื้นที่การ
กัดเซาะทั้งสองฝงทะเล ทานอธิการบดีจึงใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทําการวิจัยเพื่อ
ชวยเหลือชาวบานที่อยูในพื้นที่ดังกลาว โดยยึดแนวคิดใหสถาบันการศึกษา “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”
เปนที่พึ่งทางปญญาใหกับชาวบาน จากแนวความคิดน้ีจึงเกิดงานวิจัยชิ้นน้ีขึ้น

เราไดกลับไปทบทวนวาเราเคยทําอะไรกับชายทะเลบาง ชายหาดบาง แลวตอไปเราควรดําเนิน
การแกไข ปองกันอยางไรเพื่อไมใหชายฝงถูกทําลายไปมากกวาน้ี จึงเปนแรงขับเคลื่อนสูการแกปญหา
“สรางบานใหปลา รักษาหาดทราย” มาตรการที่ใชในการปองกันการกัดเซาะชายฝง (รูปที่ 44) มาตรการ
การปองกันการกัดเซาะแบบแข็ง เชน การทําเขื่อนกันคลื่น (Breakwater) เปนโครงสรางที่ใชหินขนาด
ตางๆ กัน ตามขนาดที่ออกแบบมากอ เพื่อยับยั้งความเร็วของคลื่นที่เขาปะทะฝง รอดักทราย (Groin)
เปนโครงสรางที่มีลักษณะยื่นตั้งฉากออกไปจากชายฝงเพื่อใหตะกอนสะสมตัวอยูระหวางโครงสรางรอ
แตละแนว ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบตัวไอ ตัวที ตัววาย กําแพงกันคลื่น (Seawall) เปนโครงสรางที่ใช
ปองกันพื้นที่ชายฝง สิ่งปลูกสราง อาจกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอกเข็มพืดเปนแนว จัดเรียง
ดวยหินทิ้ง แทงคอนกรีต หรือตาขายหอหุม  ไสกรอกทราย (Sand Sausage) เปนโครงสรางที่ใชแผน
ใยสังเคราะห บรรจุทรายเขาไปเพื่อใชลดความรุนแรงของคลื่น (รูปที่ 45-50)

รูปที่ 43  กิจกรรมของมนุษยที่มีผลตอการกัดเซาะชายฝง
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รูปที่ 44  มาตรการปองกันการกัดเซาะชายฝง

รูปที่ 45  เขื่อนกันคล่ืน รูปที่ 46  รอดักทรายแบบหินทิ้งรูปตัว T

รูปที่ 47  กําแพงกันคล่ืนแบบหินทิ้ง รูปที่ 48  ไสกรอกทราย
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มาตรการปองกันการกัดเซาะชายฝงโครงสรางแบบออน  ไดแก  การเสริมหาดทราย (Beach
Nourishment) เปนการดูดทรายหรือนําทรายมาถมในบริเวณที่ถูกกัดเซาะ วิธีน้ีจะสิ้นเปลืองคาใชจาย
คาบํารุงรักษาสูงมาก แตหาดทรายจะสวยงาม การสรางเนินทราย (Dune Nourishment) เปนการนํา
ทรายมาถมใหสูงเลียนแบบเนินทรายที่ถูกทําลายไป และนําพืชบางชนิดมาปลูกเสริม การปลูกปาชายเลน
(Mangrove Afforestation) ทําในพื้นที่ที่มีลักษณะราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลน ทางฝงอาวไทยไดมีการนํา
กลาไมปาชายเลนมาปลูกขึ้นใหมในบริเวณที่ถูกทําลายไป

การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงแบบบูรณาการ โดยใชปะการังเทียมปองกันการกัดเซาะชายฝง
จากแนวความคิดที่วาแนวปะการังเปนแนวคลื่นตามธรรมชาติมีสวนชวยในการปองกันการกัดเซาะชายฝง
โดยสามารถลดพลังงานคลื่นไดระดับหน่ึงกอนถึงชายฝง  และใชปะการังเทียมเพื่อเปนที่อยูอาศัยของ
สัตวนํ้า การลงเกาะตัวออนของปะการัง และอาศัยหลักการทํางานของเขื่อนกันคลื่นใตนํ้าที่ผนวกความรู
ทางดานวิศวกรรมชายฝงมาออกแบบแทงปะการังเทียมเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง (รูปที่ 51)

รูปที่ 49  การเสริมทรายชายหาด รูปที่ 50  การปลูกพืชชายฝง

รูปที่ 51  หลักการทํางานของปะการังเทียมปองกันชายหาด
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ทางเราไดทําการศึกษาการวิจัยอยางจริงจัง โดยจําลองสถานการณคลื่นแมจะไมสามารถเหมือน
ทั้งหมด แตเราดําเนินการในวิธีหลักๆ ได การทําศึกษาโดยใชแบบจําลองคลื่นทะเลน้ันตองใชอางจําลอง
คลื่นซึ่งมีราคาแพงมากกวา 25 ลานบาท แตเราไมมีงบประมาณมากพอขนาดน้ัน จึงตองอาศัยกําลังจาก
นักศึกษาบาง บุคลากรบาง อาจารยบาง ญาติพี่นองบาง มากอสรางอางจําลองคลื่น หองจําลองอยูที่
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (รูปที่ 52-54) จากน้ันเราก็ทําศึกษางานวิจัยของ
ตางประเทศวาปะการังรูปแบบใดที่สามารถลดความแรงของคลื่นไดมากที่สุด

รูปที่ 52  แบบจําลองหองปฏิบัติการคล่ืน รูปที่ 53  ดําเนินการกอสรางอางจําลองคล่ืน

รูปที่ 54  ดําเนินการกอสรางอางจําลองคล่ืน

จากการศึกษางานวิจัยลักษณะ และรูปแบบของปะการังเทียมจะมีความหลากหลายและมากกวา
30 รูปแบบ จากน้ันทําการคัดเลือกมาเพื่อพัฒนาตอใหเหลือ 6 รูปแบบ (รูปที่ 55-60) ดังน้ันเราจึงเลือกมา
เพียง 1 รูปแบบ เพื่อเปนแบบปะการังเทียมที่เราจะใชตอไป รูปแบบปะการังเทียมที่เราไดศึกษามาแลว
และเห็นวามีคุณสมบัติที่ชวยในการปองกันการกัเซาะได น่ันคือเปนรูปแบบโดมมาปรับแกใสถาดหกเหลี่ยม
เพื่อเพิ่มนํ้าหนักใหแบนไปตามแรงคลื่นของบานเรา  จากน้ันออกแบบรายละเอียด แมกระทั่งขนาดชอง
ขนาดรูทางเขาออกของปลา มิฉะน้ันระยะยาวโดมอาจจะตัน เม่ือเราไดรูปแบบเราก็มาทําการศึกษาใน
หองปฏิบัติการมาออกแบบใหสามารถสลายพลังแรงคลื่นได (รูปที่ 61-62) นอกจากน้ียังมีการศึกษาวิจัย
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รูปที่ 55  แบบที่ 1 รูปโดมฐานเปด รูปที่ 56  แบบที่ 2 รูปโดมหลังเตา

รูปที่ 57  แบบที่ 3 รูปทรงส่ีเหล่ียม รูปที่ 58  แบบที่ 4 ทรงคอนโดปลา

รูปที่ 59  แบบที่ 5 รูปบล็อค รูปที่ 60  แบบที่ 6 ทรงปรามิด

รูปที่ 61  แบบปะการังเทียมที่ใชในโครงการ รูปที่ 62  แบบปะการังเทียมที่ใชในโครงการ
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รูปที่ 63  แบบปะการังเทียมขนาดจริง
ที่ใชในโครงการ

รูปที่ 64  ปะการังเทียมขนาดตางๆ
เพ่ือการศึกษาวิจัยดวยแบบจําลองกายภาพ

รูปที่ 65  สังเกต ตรวจวัด และบันทึก
ลักษณะการไหลผานแทงปะการังเทียม

รูปที่ 66  ลักษณะการไหลของคล่ืน
ผานแนวปะการังเทียม

ดวยแบบจําลองกายภาพของขนาดของปะการังเทียมที่ใชในโครงการ (รูปที่ 63-64)  สังเกต ตรวจวัด
และบันทึกลักษณะการไหลผานแทงปะการังเทียม (รูปที่ 65-66)

เม่ือเราก็ไดรูปแบบปะการังเทียมแลว นํามาทดลองที่หาดสมิหลา หาดชลาทัศน (รูปที่ 67) ซึ่ง
เดิมใชหินไปวาง เม่ือวางหินเสร็จ เอาหินใสตะกราปองกันคลื่น แตปญหาการกัดเซาะยังเกิดขึ้นอยูอยาง
ตอเน่ือง ชาวบานจึงใชกระสอบทรายมาทําเปนแนวกันคลื่น ปรากฏวาเม่ือโดนแสงแดดกระสอบก็เปอย
ผุพัง จึงเปลี่ยนมาจากกระสอบธรรมดามาเปนกระสอบใยสังเคราะห ใครมียางรถยนตก็เอามาวาง  ใครมี
ไมก็เอามาปก หาดชลาทัศนจึงกลายเปนพื้นที่ที่ไมนามอง (รูปที่ 68-70) ทีมผูวิจัยเขาไปพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับชาวบาน มีปรับแกการทดลอง แลวก็ไปออกแบบ  ทีมวิจัยเสนอวาถาจะแกปญหาการ
กัดเซาะชายฝงที่หาดชลาทัศน ใหทําการจัดวางปะการังเทียมกันคลื่นไวนอกฝงเพื่อชะลอความรุนแรง
ของคลื่นลม โดยมีขั้นตอนโดยสรุปดังน้ี

1) ปรับพื้นที่ทองทะเลใหเรียบ
2) ปูใยสังเคราะห
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3) นําหินกอนเล็กๆ มาวางเรียงเพื่อเปนหินชั้นฐานใหกับแนวปะการังเทียม โดยหินเหลาน้ีจะทํา
หนาที่ 3 ประการ คือ หน่ึงปองกันไมใหปะการังเทียมทรุดตัว สองชวยใหคลื่นยกตัวแลวเกิดการแตกตัว
ในแนวปะการังเทียม และสามฐานหินจะชวยยกระดับปะการังเทียมใหสูงขึ้น จะชวยปองกันไมใหตะกอน
ทรายเขาไปทับถมในแทงปะการังเทียม

ทีมวิจัยทําการศึกษาเม่ือป 2551 และตองชะลอโครงการเน่ืองจากตองทํา EIA กอน ใชเวลาทํา
EIA มากกวา 1 ป โชคดีในขณะน้ันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทีมวิจัยของเราไดมีโอกาสถวายรายงาน ทําใหไดสานตองานวิจัยไปทดลองที่สถาบันวิจัยนานาชาติสิรินธร
(รูปที่ 71-72)    ทางทีมวิจัยไดทําการออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติม ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียมให
เหมาะสมขึ้น  จากน้ันไดทําการทดลองเพิ่มเติมในแงมุมตางๆ เชน ถาเราทําปะการังดวยคอนกรีตผสม
เถาลอย (Fly Ash Concrete) จะสงผลกระทบตอปลาที่อาศัยอยูในบริเวณน้ันหรือไม (รูปที่ 73-75)
ทีมวิจัยใชเวลาในการทดลองประมาณ 1 ป ที่ภาควิชาวาริชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร พบวาโดยภาพรวมแลว ปลามีการเจริญเติบโตเทียบเทากับปลาที่อยูนอกเขตปะการัง
และปลาทุกตัวไมมีโลหะหนักสะสมอยู

รูปที่ 69  ใชกระสอบทรายใยสังเคราะห (ป 2551) รูปที่ 70  สภาพเมื่อ 15 มีนาคม 2553

รูปที่ 67  การใชปะการังเทียมปองกันชายฝง รูปที่ 68  การกัดเซาะทางทิศเหนือยังเกิดขึ้น
อยางตอเน่ือง
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รูปที่ 71  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และผูติดตามเยี่ยมชมผลงานวิจัย

รูปที่ 72  ถวายรายงานผลการศึกษาวิจัยฯ ตอสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ
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หลังการจากศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการเสร็จแลว ทีมวิจัยไดจัดสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาแก
ประชาชน สื่อมวลชน หนวยงานราชการ ในหลายครั้ง และเชิญชาวบานไปเสวนาในพื้นที่ที่มีปญหา แลว
เชิญทางกรมเจาทา ที่มีภาระหนาที่ โดยตรงในการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลมาเยี่ยมชมงานวิจัย
ไดมีการแลกเปลี่ยนความรูกับตางประเทศ โดยไดรวมมือกับทางประเทศเยอรมันนี วามีงานวิจัยอะไรที่
เก่ียวของกับเรื่องการกัดเซาะชายฝง และงานวิจัยของประเทศไทยอยูในระดับใด เพื่อที่จะไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู และไดชวยเหลือเก้ือกูลกัน สวนงานวิจัยเรื่องปะการังเทียมบูรณาการชายฝงทะเล
ที่เราทําอยูมีหลายหนวยงานเขามาเยี่ยมชมและอบรม ไมวาจะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากการไฟฟา
ฝายผลิต ผูสนับสนุนการศึกษาวิจัยฯ คณะผูแทนจากกรมเจาทา กองทัพเรือสงขลา นักเรียนแลกเปลี่ยน
จากตางประเทศ มาดูงานวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร (รูปที่ 76-83)

รูปที่ 73  ทดลองเล้ียงปลารวมกับปะการังเทียมผสมเถาลอยจากแหลงตางๆ

รูปที่ 74  ศึกษาการเจริญเติบโตของสัตวนํ้า รูปที่ 75  ศึกษาการเจริญเติบโตของสัตวนํ้า
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รูปที่ 76  จัดสัมมนาประชาชน ส่ือมวลชน
และหนวยงานราชการ

รูปที่ 77  ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เรื่องการกัดเซาะชายฝง บานนาทับ

รูปที่ 78  เสวนากับประชาชนที่ไดผลกระทบ
จากการกัดเซาะ บริเวณเกาเสง

รูปที่ 79  ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เรื่องการกัดเซาะชายฝง บานนาทับ

รูปที่ 80 จัดสัมมนาชาวบานที่หองปฏิบัติการ รูปที่ 81 กองทัพเรือสงเจาหนาที่มาอบรมดูงาน



25การจัดการ

ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

วาระที่ 3 กรณีศึกษา “หาดทรายเทียมสิงหนคร การกูแผนดินใหลูกหลาน” เปนการแกปญหา
การกัดเซาะชายฝงเชิงบูรณาการเก่ียวกับการจัดการตะกอนทาเทียบเรือนํ้าลึกสงขลา

ความขัดแยงที่มีมายาวนานของทาเทียบเรือจังหวัดสงขลา เปนความขัดแยงทางสังคมมามากกวา
50 ป เกิดจากทาเทียบเรือนํ้าลึกสงขลามากอสรางที่ปากรองนํ้า จุดน้ีเปนจุดที่นํ้าทวมนํ้าหลากไหลลงทะเล
การกอสรางเชนน้ีเปนอุปสรรคมากตอการไหลเวียนของกระแสนํ้า  นอกจากน้ันตะกอนจากคลองทุกสาย
ในทะเลสาบสงขลาจะไหลรวมกัน และไหลออกอาวไทยมาเจอแอง  แนนอนวาตะกอนที่ทาเทียบเรือ
นํ้าลึกสงขลา ปหน่ึงไมต่ํากวา 1 ลานลูกบาศกเมตร ดังน้ันจึงมีการขุดลอกตะกอนที่ไหลจากทาเทียบเรือ
นํ้าลึกจะมาทับถมแลวเกิดปญหานํ้าตื้นเขิน  รัศมีใกลกับเกาะหนูเกาะแมวเกิดการฟุงกระจาย ทําใหเกิด
ผลเสียตอปะการังที่อยูในบริเวณน้ัน  ยังทําใหระบบนิเวศบริเวณเกาะหนูเกาะแมวเสื่อมสภาพโดยสิ้นเชิง

รูปที่ 82  นักศึกษาแลกเปล่ียนดูงานวิจัย
ปะการังเทียมบูรณาการชายฝงทะเล

รูปที่ 83  อดีตนายก ชวน หลีกภัย
เยี่ยมชมงานวิจัย

รูปที่ 84  ภาพถายทางอากาศกอทาเทียบเรือนํ้าลึกเมื่อป พ.ศ. 2531
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ตอไปเรามาดูการกอสรางทาเทียบเรือ ตัวแนวดักทรายจะทําใหเกิดการทับถมของตะกอนทราย
แนวแหลมสนออน ตะกอนทรายจะทับถมทับถมหนาขึ้นทุกป เม่ือประมาณ 10 ปที่ผานมามีการตอเจ็ตติ้ง
ยาวออกไป ปจจุบันจะเต็มอยูแลว น้ีคือปญหาตะกอนทรายทับถมมากเกินไป เพราะระยะยาวจะมาปด
ปากรองนํ้า (รูปที่ 84-86)  ในขณะเดียวกันฝงตรงขามจะเปนฝงสิงหนครที่มีธรรมสถานหาดทรายแกว
ฝงน้ันตะกอนเหลือลน แตฝงน้ีไมมีตะกอน มีปญหาการกัดเซาะชายฝงก็ยังเกิดขึ้นอยูอยางตอเน่ืองและ
ทวีความรุนแรง  เราเลยคิดวาจะใชหองวิจัยของมหาวิทยาลัยไขปริศนาขอน้ีโดยตั้งสมมุติฐานวานาจะ
เปนไปไดที่จะนําตะกอนที่เปนปญหาในทาเทียบเรือนํ้าลึกมาจัดการมาทําคุณประโยชน  โดยเราคิดวา
ตะกอนที่ น้ีนาจะมีคุณสมบัติบางประการที่จะมาเติมชายหาด เน่ืองจากกลไกธรรมชาติแรกเริ่มเดิมที
การกัดเซาะไมเกิด เน่ืองจากตะกอนที่มาหลอเลี้ยงธรรมสถานหาดทรายแกวมาหลอเลี้ยงพื้นที่ทางเหนือ
แตวันน้ีไมมีตะกอน

รูปที่ 85  ภาพถายทางอากาศเมื่อป 2554
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รูปที่ 86  ตะกอนทรายที่มาทับถมรองนํ้า

การแกปญหาการกัดเซาะทางหาดทรายแกว ลองคิดวาถาดูดตะกอนที่ทาเทียบเรือเอามาถม
เอามาเสริมที่แหลงชุมชนสลัม ในอดีตเรียกวาหาดปลาไก เปนสถานที่สําหรับชาวประมงใชในการขนถาย
ซื้อขายอาหารทะเล มีกลิ่นเหม็น  ไมเปนระเบียบ  เต็มไปดวยขยะ สงผลใหภาพลักษณและความเปนอยู
ไมเหมาะสม (รูปที่ 87) ทานนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร (นายกสมศักดิ์ จันทรสวาง) ขอใหชวยกัน
สะสาง จัดระเบียบชุมชนสลัมที่น้ี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว แตกอนที่เราจะนํา
ตะกอนมาถมที่หาดเพื่อที่จะทําหาดเทียม เราไดเอาตะกอนน้ีมาทําการศึกษาวิจัยที่หองปฏิบัติการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เน่ืองจากมีรายงานวิจัยยืนยันวาพอที่จะใชได จึงนํามา
ทดลองในหองปฏิบัติการ โดยการทดลองปลอยคลื่นทั้งวันทั้งคืน ปรากฏวาตะกอนในทาเทียบเรือนํ้าลึก
สงขลาที่เปนปญหานํ้าตื้นเขิน เรามาทดลองในหองปฏิบัติการ 6 สัปดาห (รูปที่ 88) ธรรมชาติฉลาดกวา
ที่เราคิด มันจะผลัดตะกอนทรายที่ไมสวยมีสีดํา ปรากฏวาที่เปนสีดําขี้เลนน้ันคลื่นจะชะออกไปหมดเกลี้ยง
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แลวก็กลายเปนหาดทรายสีขาวในหองปฏิบัติการใชเวลา 6 สัปดาห เราคิดวาจะเอามาวางเปนหาดทราย
จริงๆ เอามาเสริมหาดยาว 650 เมตร เอาตะกอนที่ทาเทียบเรือนํ้าลึกที่เปนปญหา ทดลองดูปรากฏวา
ผานไป 4 สัปดาหในพื้นที่จริง  ตะกอนทรายที่เปนปญหากับมนุษย  กลายเปนหาดทรายที่เปนแหลง
ทองเที่ยวที่ดีมากของคนสิงหนครแลวก็คนสงขลา เน่ืองจากที่น้ีสามารถไปเที่ยวไดทุกฤดูกาล อยูในเขต
ทาเทียบเรือ แนวกันคลื่น ชวงฤดูมรสุมก็สามารถไปเที่ยวไดคลื่นไมแรงมาก ชุมชนบานบนเมืองและ
บริเวณใกลเคียงมีรายไดเพิ่มขึ้น (รูปที่ 89-92)

รูปที่ 87  หาดปลาไกเดิมเปนที่ขนถายสินคา รูปที่ 88  การทดลองในหองปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร

รูปที่ 89  ดูดทรายเพ่ือใหกลายเปนหาดทรายเทียม รูปที่ 90  ดําเนินการดูดทรายเพ่ือใหกลายเปน
หาดทรายเทียม
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รูปที่ 91  ทัศนียภาพหาดทรายเทียมหลังการถมตะกอนเพียง 4 สัปดาห

รูปที่ 92  หาดทรายเทียมที่สวยงามและเต็มไปดวยผูคนในยามเย็น
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สุดทาย ขอสรุปวาการเตรียมรับภัยพิบัติดานการกัดเซาะแนวชายฝง มี  7 แนวทาง
1. ถาเราเริ่มตนจากการคิดดีทําดี  เห็นใจเพื่อนมนุษยดวยกัน เราจะแกปญหาน้ีไดครึ่งหน่ึง
2. เปลี่ยนทัศนะวา การกัดเซาะชายฝงไมใชปญหา มันเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้น มันเปนปรากฏ-

การณทางธรรมชาติ
3. ใหเห็นใจเพื่อนมนุษย เราตองรวมมือกันแกไข ถาเราจะไปตําหนิกรมเจาทา กรมทรัพยากรธรณี

ตําหนิผูวาราชการจังหวัด หรืออบต. อบจ. น้ันไมใชแนวทางการแกปญหา มีแตจะกอเกิดความแตกแยก
และปญหาการกัดเซาะชายฝงก็จะไมสามารถแกไขได

4. ปลอยวางจากการกลาวโทษเพื่อนมนุษย  ควรวิจารณใหนอยลง  เลิกยุแยง  หันมาทํางานให
มากขึ้น

5. ใหเห็นประโยชนเพื่อนมนุษยเปนตัวตั้ง
6. ไมควรดูดาย อยาคิดวาการกัดเซาะชายฝงทะเลน้ันเปนปญหาของคนอ่ืนที่ ไมเก่ียวกับเรา

ปญหาน้ันเปนปญหาของนายก อบต. ใหคิดวาปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเปนปญหาของพวกเรา ทุกคนตอง
ชวยกัน

7. สุดทาย ทําตนใหพนจากปริศนา หาความรูใหมาก ทําใหเยอะ ทดลองใหจริง แลวการแกปญหา
ก็จะคลี่คลาย

ขอเสนอแนะหรือปญหา (ถามตอบ)
ทานท่ี 1

ในฐานะนักวิจัยดวยกัน ขอชื่นชมผลงานของอาจารยที่ ไดทํามา ผมรูสึกแปลกใจ ไมไดเงินทุน
สนับสนุนซักเทาไหรนัก โครงการอยางน้ีนาจะมีหนวยงานของรัฐ เชน สกว.  หรือวช. ที่ใหการสนับสนุน
ได เพราะเปนผลงานที่มีประโยชน ทํามาไดใชไดจริงบางแลว ที่ทําในหองทดลองถาไมไดทําจริงก็คง
เชื่อไดครึ่งเดียว  ผมขอชื่นชมในความอุตสาหะ โดยเรียนรูจากธรรมชาติแกไขธรรมชาติเปนสิ่งที่เปน
ประโยชนมาก

อาจารยพยอม
การทําการศึกษาวิจัยของผม มีขอจํากัดดานงบประมาณมาก ผมประมาณการที่ใชทําการทดลอง

ทางทะเลน้ันใชงบประมาณหลายสิบลานบาท เพราะอุปกรณแตละตัวมีราคาแพงมาก เน่ืองจากการ
ทดลองทางทะเลเราตองการอุปกรณที่รวดเร็ว แมนยํา และถูกตอง  อุปกรณพวกน้ีในเมืองไทยไมมี
เราตองเดินสายไปบรรยายแนวคิด “สรางบานใหปลา รักษาหาดทราย” ใหกับกรมกองตางๆ ที่เก่ียวของ
เพื่อระดมเงินวิจัย งบประมาณการวิจัยกอนแรกไดจากกรมทรัพยาธรธรณีประมาณ 5,000,000 บาท
เพื่อใหทําการศึกษาวิจัยการปองกันการกัดเซาะหาดชลาทัศนจังหวัดสงขลา  โดยจัดทําแบบจําลอง
กายภาพและแบบจําลองทางคณิตศาสตร ทางคณะวิจัยไดกอสรางหองปฏิบัติการจําลองคลื่น จากน้ัน
คณะวิจัยไดรับการสนับสนุนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อีกประมาณ 10,000,000 ลานบาท
ครั้งเม่ือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  แลวทรงสนพระทัย



31การจัดการ

ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

มีพระประสงคใหทีมวิจัยไดทําการทดลองเชิงประจักษ (Real Experiment) โดยการจัดวางแนวปะการัง
เทียมผสมเถาลอย ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

ทานท่ี 2
1. การสรางหินทิ้งตลิ่งที่บริเวณหัวไทรที่ทอดยาว จะมีผลดีผลเสียอยางไร
2. ไดยินไดฟงมาก ในอนาคตอาวไทยจะไปอยูชัยภูมิ  พิษณุโลก แมนํ้าโขงจะเปนทะเล ก็อยาก

ถามวา ขอถามลวงหนาไปหน่ึงศตวรรษ

อาจารยพยอม
สําหรับคําถามน้ีตองกราบเรียนเชิญอาจารยสุภัททชวยเติมเต็มใหดวย  แตขอมูลที่ผมมีตอนน้ี

คาดวาในอีกยี่สิบปขางหนา ถาดัชนีการทรุดตัวของแผนดินยังเปนแบบน้ี ควบคูกับนํ้าทะเลที่กําลังหนุน
สูงขึ้น กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสจะกลายเปนนครเวนิสแหงใหม คิดในเชิงบวกก็ถือวาดี ที่ตอไปน้ีจะไม
จําเปนตองเดินทางไปดูงานตางประเทศอีกแลว เรามาดูงานที่กรุงเทพไดเลย

ทานท่ี 3
อัตราการกัดเซาะ 5 เมตรตอป ไมทราบเก็บขอมูลก่ีป มีการเปรียบเทียบหรือไมวา ปที่กัดเซาะมาก

ปที่กัดเซาะนอยเปนอยางไร  ในความคิดผมพอมันเขามามากๆ คงไมใช 5 เมตรตอป มันนาจะนอยลง
เรื่อยๆ เพราะพื้นที่เริ่มเขาสูจุดสมดุล

อาจารยพยอม
ถานําภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2538 2542 และ 2545 มาเปรียบเทียบกัน  โดยทฤษฎีแนว

ชายหาดนาจะเขาสูสมดุลและการกัดเซาะก็ควรจะหยุด แตบอยครั้งที่พบวาสมดุลของการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงทะเล มักเปนสมดุลพลวัต (Dynamic Equilibrium) กลาวคือ เปน “สมดุลตอการเคลื่อนที่”
ไมใชวาเม่ือชายฝงทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวจะหยุดเม่ือถึงจุดสมดุล การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง
ทะเลที่จะเขาสูสมดุลแบบหยุดน่ิงไดน้ัน จะเกิดขึ้นเม่ือทั้งสองปลายของหาดทรายน้ันเปนโขดกอนหินแข็ง
หรือที่เรียกวา “กองหินหัวหาด” (Headland)

การกอสรางเขื่อนกันคลื่น (Breakwaters) โดยทั่วไปคากอสรางอยูที่ประมาณ 60 ลานบาทตอ
ความยาวชายหาด 1 กิโลเมตร ฉะน้ันถาชายหาดที่มีปญหามีความยาวรวม 100 กิโลเมตร ก็คงจะใชเงิน
หลายพันลานบาท  แนวปะการังเทียมที่ทีมวิจัยกําลังทดลองที่บานปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี ชายหาดยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ราคาอยูที่ประมาณ 30 ลานบาทตอความยาวชายหาด 1
กิโลเมตร

ทานท่ี 4
ที่ออกแบบมาน้ี สามารถใชไดที่สมุทรปราการ หรือที่อ่ืนๆ ไดหรือเปลา
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อาจารยพยอม
ไมไดครับ  ที่จริงแลวแตละจุดแตละที่ของประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะที่ไมเหมือนกัน  เชนวา

คลื่นลมก็ไมเหมือนกัน  ลักษณะธรณีฐานก็ไมเหมือนกัน  ในความหมายคือไมนาจะเอาปะการังไปใชที่
สมุทรปราการไดเน่ืองจากที่น้ันเปนดินโคลนดินเหนียว เพราะฉะน้ันถาเราวางปะการังที่น่ีเสร็จเราคิดวา
เราจะทําอยางน้ี เน่ืองจากวาหาดโคลนของฝงอันดามันก็มีหลายจังหวัด แลวก็อาวไทยตอนบนก็มีหลาย
จังหวัด ฉะน้ันกรณีการแกไขปญหาหาดโคลน กอนหนาน้ีเราปกไมไผบาง เราเอาเสาไฟฟาไปปกบาง
เราพยายามปลูกปาโกงกางบาง แตปรากฏวามันไมขึ้น ในชวงหนาฝนนํ้าทะเลสูง ชวงมรสุมคลื่นก็แรง
โกงกางที่ปลูกจะถอนรากถอนโคน ตนโกงกางจะไมสามารถเติบโตตอไปได ผมไดมีโอกาสไปดูงานของ
ทาน Prof. Dr. Klaus ที่ประเทศเยอรมันมี แมทางเยอรมันมีจะมีปาโกงกางสูไทยไมได แตปรากฏวา
งานวิจัยการใชแนวโกงกางกันสึนามิและกันคลื่น ที่เยอรมันนีไดศึกษาวิจัยกันอยางจริงจัง มีการทดลอง
เรื่องการใชแนวโกงกางกันคลื่น ทีมวิจัยมีโอกาสไดไปดูแนวความคิดน้ันแลวคิดวาควรพัฒนาสานตอใน
เมืองไทย

แนวความคิดปาโกงกางกันคลื่นในประเทศไทยน้ัน  คาดวาปญหาหลักขอหน่ึงที่จะเกิดขึ้นคือ
ตนโกงกางถอนรากถอนโคนในหนามรสุม แลวตนโกงกางจะไมสามารถเติบโตและไมสามารถกันคลื่นได
การวิจัยอีกสองปขางหนาหลังจาก “โครงการวิจัยการวางปะการังเทียมฟนฟูหาดทราย” ไดเสร็จ

เราจะทําการทดลองดังน้ีครับคือ สําหรับหาดโคลนหรือหาดเลนเราปองกันแกไขไดโดย “การเสริม
แรงโกงกางวัยออน”   โดยพบวาตนออนของโกงกางวัยเยาวที่มีความสูงไมเกิน 3 เมตร ทรงพุมกวาง
ประมาณ 2 เมตร (รูปที่ 93) ผานไปซักหน่ึงประมาณ 5-6 ป ถึงวัยกลางมีความสูง 5 เมตร ทรงพุมกวาง
ประมาณ 3 เมตร  และเม่ือผานไปกวา 5 ป ตนโกงกางเขาสูชวงโตเต็มวัย มีความสูงกวา 10 เมตร
ทรงพุมที่กวางขึ้น มีโครงรากที่แข็งแรงและม่ันคง สามารถใชเปนแนวโครงสรางสะลายพลังงานคลื่นได

รูปที่ 93  พัฒนาการของตนโกงกางในชวงอายุตางๆ
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เราคิดวาโกงกางวัยเยาวมักไมสามารถตานทานคลื่นในหนามรสุมได แตโกงกางวัยกลางและ
โกงกางโตเต็มวัยน้ันจะสามารถสะลายพลังงานคลื่นได ถาเราสังเกตโครงสรางของรากตนโกงกางก็จะ
พบวาโกงกางมีโครงสรางรากที่หนาแนนมากๆ (รูปที่ 94) เชื่อวามันสลายพลังงานคลื่น และสามารถ
ชะลอความแรงของสึนามิไดบางสวน

เราทําแบบน้ีครับ ทีมวิจัยจะทําการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบกระถางขนาดใหญเพื่อปลูกตนโกงกาง
วัยออน  โดยใหกระถางมีนํ้าหนัก ขนาด และชองรูพรุนที่เหมาะสม เพื่อเปนการเสริมแรงสรางความ
ม่ันคงและปลอดภัยใหกับตนโกงกางวัยออน  ปองกันไมใหตนโกงกางวัยออนไดรับความเสียหายจาก
คลื่นลมและกระแสนํ้า  จากน้ันจะนําตนโกงกางมาปลูกเปนแถว 5-7 ชั้น เพื่อใหเปนแนวกันคลื่นลมใน
อนาคต (รูปที่ 95) เม่ือเวลาผานไปประมาณอีก 3 ป ทรงพุมของตนโกงกางจะมีขนาดโตขึ้น (รูปที่ 96)
และเม่ือผานไปถึง 5 ป ก็จะเขาสูโกงกางโตเต็มวัย ซึ่งมีลําตนนาจะแข็งแรง  ตอนที่เราปลูกจะใหมี

รูปที่ 94  โครงสรางรากตนโกงกางที่หนาแนน

รูปที่ 95  แนวกระถางโกงกางวัยออน รูปที่ 96  แนวกระถางโกงกางวัยกลาง
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พฤติกรรมคลายๆ เปนแนวฝงกันคลื่นใหเปนแนวสลายพลังงานคลื่น (รูปที่ 97-98) ถาบังเอิญโครงการ
เชนน้ีพอจะเปนไปได จะฟนฟูระบบนิเวศ ชะลอการกัดเซาะชายฝงได เรามีตนโกงกางที่อาจลดโลกรอน
ไดดวย  อันน้ีเปนจินตนาการที่คิดวาจะลองทําวิจัยตอไป

รูปที่ 97  แนวโกงกางโตเต็มวัยที่สามารถตานทาน
คล่ืนลม ปองกันการกัดเซาะ และฟนฟูระบบ

นิเวศชายฝงได

รูปที่ 98  รากตนโกงกางที่โตเต็มวัยจะปกปด
กระถางคอนกรีตแทบจะไมเห็นรองรอย
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ภัยพิบัติจากน้ําทวมบริเวณภาคใตของ
ประเทศไทย, กทม., และลุมน้ําเจาพระยา

ศ.ดร. สุภัทท  วงศวิเศษสมใจ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย AIT

ประเด็นท่ี 1 จะพูดเร่ืองภัยพิบัติจากพายุโซนรอนในอาวไทย ท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเกิด
วาตภัยและอุทกภัย

ถ่ินกําเนิดของพายุโซนรอนที่ มีอิทธิพลตอประเทศไทยจะอยู ในทะเลจีนใตอยู ใกลเสนศูนยสูตร
บริเวณนํ้าลึกฝงตะวันออกของประเทศฟลิปปนส  ในฤดูรอนมวลอากาศรอนมากเหนือเสนศูนยสูตรเบา
กวามวลอากาศเย็นจะลอยตัวขึ้นสูง ความกดอากาศในบริเวณดังกลาวต่ําลง ดูดเอาอากาศเย็นโดยรอบ
เขามาแทนที่เพิ่มมากขึ้น ความเร็วลมที่ถูกดูดเขาหาศูนยกลางเพิ่มสูงขึ้น และการหมุนของลมทวีขึ้นจาก
อิทธิพลการหมุนของโลก ทําใหเกิดแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางเหทิศไปทางขวา หมุนทวนเข็มนาฬิกาใน
ซีกโลกตอนเหนือของเสนศูนยสูตร หรือหมุนตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกตอนใต เม่ือมวลอากาศที่เต็มไป
ดวยความชื้นจากไอนํ้าที่ระเหยจากทะเลเคลื่อนตัวเขาสูดานบนเริ่มเย็นตัวลง ไอนํ้าเริ่มควบแนนรวมตัว
เขาเปนหยดนํ้าและเปนฝนในที่สุด ทําใหเกิดนํ้าทวม เสนทางพายุที่รุนแรงจะเคลื่อนตัวไปทางเหนือและ
สรางความเสียหายใหกับประเทศฟลิปปนส เกาหลี และญี่ปุน ดังรูปที่ 1

รูปน้ีจะมีเสนทางพายุ สีแดงเปนพายุที่เกิดในฤดูรอนเดือนเมษายน พฤษภาคม ชวงน้ันดวงอาทิตย
ก็จะสองแสงไปยังผิวทะเล โดยเฉพาะใกลบริเวณเสนศูนยสูตรจะมีพลังงานของดวงอาทิตยมากที่สุด
ทําใหพายุมีความรุนแรง ความเร็วลมสูง โดยจะเคลื่อนขึ้นเหนือ เพราะเปนชวงหนารอน พอเขาฤดูฝน
จะเปนสีนํ้าเงิน ชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม พายุเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือผานเวียดนาม ฮองกง นําฝนมาตกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย
เน่ืองจากพายุน้ีขึ้นฝงที่ฮองกง เวียดนาม  พลังงานความรอนจากทะเลถูกลดใหนอยลง  อํานาจการ
ทําลายนอยลงแตจะทําใหเกิดฝนซึ่งเปนประโยชน แตฝนที่ตกลงมากเกินไปก็เกิดความเสียหาย พายุที่
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รูปที่ 1  เสนทางการเคล่ือนตัวของพายุโซนรอนในทะเลจีนใตและทะเลอันดามัน
(Crutcher and Qualyle, 1974 ว. สงขลานครินทร ฉบับวทท. 31(2), 213-227, มี.ค.-เม.ย. 2552)

เขาสูอาวไทยเปนสีเขียว เราโชคดีมากเพราะพายุสวนใหญที่เขามาเปนพายุที่เกือบจะหมดแรงแลว เพราะ
เปนชวงฤดูหนาวดือนตุลาคม พฤศจิกายน ชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกดพายุลงใต พายุที่เขามา
เม่ือเทียบความรุนแรงกับสีแดงจะเทียบกันไมไดเลย   ลมพายุสีแดงสามารถทําใหบานปลิวกระจาย
มีแรงทําลายมหาศาล ประเทศไทยนับวาโชคดีมากๆ แตพบวาทุก 10 ป พายุที่รุนแรง เชน พายุแฮเรียต
เกย ลินดา ก็ยังเขามาสรางความเสียหายอยางใหญหลวง

สําหรับเสนทางความถ่ีของพายุแสดงในรูปที่ 2 จะเนนใหเห็นวาฟลิปปนสที่เปนแหลงเกิดพายุ
ตัวเลขจะเนนใหเห็นเปนตัวเลข 5.0, 4.0, 3.0, 2.0 และ 1.0 ตัวเลขดังกลาวคือจํานวนพายุที่รุนแรงใน
แตละป ถาเปนประทศไทยจะเปน 0.1-0.2  จะมีเพียง 0.1 เทาน้ันซึ่งหมายความวา ใน 10 ปจะเกิดพายุ
รุนแรง 1 ครั้ง น้ีเปนสถิติการเกิดพายุที่นาเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งไดมาจากกองทัพเรือสหรัฐ (รูปที่ 1 และ 2)
เขามีวิธีวิเคราะหที่ชัดเจน ถูกตอง ถาเราดูเสนพายุในทะเลอันดามันมันก็มีเสนพวกน้ี 0.2-1.4 เหมือนกัน
เราจะเห็นวาพายุที่เขาไปที่พมาเปน 0.2 ใน 1 ป หมายความวาพายุที่รุนแรงเขาไปในพมา 1 ครั้ง ใน 5 ป
เชน พายุนากีสที่เกิดเม่ือป 2551 ถาขยับไปทางตะวันตกหนอย ที่บังกลาเทศก็จะมีความรุนแรงเหมือน
กับที่ฟลิปปนส  พายุที่รุนแรงจะโจมตีบังกลาเทศปละ 1-2 ลูก  ซึ่งเปนเสนทางพายุในทะเลอันดามัน
สังเกตดูวาในทะเลอันดามันกับทะเลจีนใตมีสภาพเหมือนกัน  พายุที่รุนแรงอยูในบริเวณที่นํ้าลึกนอกฝง
ฟลิปปนสซึ่งนํ้าลึก 4,000 เมตร ที่อาวเบงกอลน้ันก็เปนที่ที่นํ้าลึกมากๆ แสงแดดที่สองลงมาแรงๆ ก็เปน
พายุในฤดูรอนเคลื่อนตัวไปทางเหนือ  พอมีลมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวจะมีลมกดพายุใหต่ําลงมา
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เราโชคดีมากคือ 1. พายุที่เขาอาวไทยมีกําลังออน และนานถึง 10 ปถึงจะมีชนิดรุนแรงซักหน่ึงครั้ง 2. ใน
ทะเลอันดามัน แมพายุรุนแรงจะเกิดใกลประเทศไทย แตที่ฝงอันดามันมีภูเขารอบชายฝงชวยกันพายุ
และพายุเริ่มกอตัว ความรุนแรงก็ยังไมมาก ความรุนแรงจะมีที่ชายฝงบังกลาเทศ เม่ือไดรับพลังความ
รอนจากดวงอาทิตยเพิ่มขึ้น

พายุโซนรอนที่สรางความเสียหายในภาคใตบริเวณอาวไทยที่รวบรวมไวมี 5 ลูก ไดแก ป 2495
พายุเว เขาถลมอาวไทยตอนบน   ป 2505 พายุแฮเรียต ถลมแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
ป 2513 พายุรูธ ถลมเกาะสมุยและชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานีและชุมพร  ป 2532 พายุเกย ถลมอําเภอ
ปะทิวและทาแซะ จังหวัดชุมพร  และป 2540 พายุลินดา ถลมอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เสนทางพายุ (รูปที่ 3) พายุสวนใหญเขาสูภาคใตในปลายเดือนตุลาคมถึงตนเดือนพฤศจิกายน พายุเกย
กับลินดาเขาชวงตนเดือนพฤศจิกายน ชวงตนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ทําไมพายุดังกลาวขางตนจึงสามารถทําลายลางไดอยางรุนแรง ก็เน่ืองจากพายุดังกลาวเกิดใน
ฤดูหนาวจากหยอมความกดอากาศต่ําทําใหเกิดลมแรงพัดเขาสูศูนยกลาง  พายุเปนกลุมเมฆสีดํา เม่ือ
ดวงอาทิตยที่สองแสงลงไปบนพื้นโลก บริเวณที่รอนมากๆ ลมจะลอยตัวขึ้นเกิดเปนชองวาง ลมบริเวณ
ขางเคียงพัดเขามาในบริเวณที่อากาศมันลอยขึ้น เพราะฉะน้ันจึงเกิดเปนกอนเมฆ มีความชื้นเพิ่มมากขึ้น
มีขนาดใหญขึ้น ทําใหมีความรุนแรงขึ้น ความดันบรรยากาศ ความชื้นของพายุจะตกต่ําลงจากความดัน

รูปที่ 2  สถิติจํานวนพายุโซนรอนในแตละป (0.1 ในอาวไทยมีไตฝุน 1 ลูกใน 10 ป).
(Crutcher and Quayle, 1974)
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รูปที่ 3  เสนทางการเคล่ือนตัวของพายุโซนรอนที่รุนแรง 5 ลูกในอาวไทย

รูปที่ 4ก  ความดันพายุโซนรอนที่ศูนยกลางลดลงจากความดันบรรยากาศ P ลงเหลือ P0
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บรรยากาศ ความเร็วลมที่ขอบตาพายุก็จะมีความเร็วลมสูงสุด (รูปที่ 4) เปนเสนที่แสดงถึงการเปลี่ยน
แปลงของเสนความดันบรรยากาศที่ตาพายุไปถึงบริเวณรอบขาง และก็ความเร็วลมสูงสุดที่ขอบตาพายุ
น้ีเปนตัวอยางของคลื่นที่เกิดจากพายุเกยในชวงวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2540  บานเราโชคดีเน่ืองจาก
พายุไมรุนแรงมากเพราะเปนฤดูหนาวทําใหเกิดคลื่นสูงเพียง 1-2 เมตร ที่ระยองและคลื่นที่ใหญที่สุด
ที่อยูนอกฝงก็สูงประมาณ 3-4 เมตร เชน บังกลาเทศคลื่นสูงเปน 10 เมตร มีอํานาจการทําลายสูงมาก
สวนของบานเราที่ เกิดขึ้นมีอํานาจการทําลายก็ไมมากนัก  สถิติพายุที่ เขาสูประเทศไทยขึ้นไปทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ปละประมาณ 12-13 ลูก  พายุพวกน้ีนํานํ้าฝนที่เปน
ประโยชนตอการเพาะปลูกมาให  พายุที่เขาสูอาวไทยเปนเสนลางที่เปนสีเขียว เฉลี่ยปละ 3 ลูก ซึ่ง
สวนใหญเปนพายุที่กําลังออน  ถาเปนพายุที่มีกําลังแรงตองใชเวลา 10 ปถึงจะเกิดหน่ึงครั้ง (รูปที ่1)

สรุปวาพายุที่รุนแรงในฤดูรอนไดสรางความเสียหายตอฟลิปปนส จีน เกาหลีและญี่ ปุน พายุที่
รุนแรงขนาดกลางในฤดูฝนทําใหเกิดนํ้าทวมสรางความเสียหายตอ ฮองกง ลาว เวียดนาม และไทย
สวนพายุที่ออนกําลังในปลายปสรางความเสียหายระดับปานกลางจากลมและคลื่นที่ มีขนาดปานกลาง
เปนพายุที่ไมรุนแรงมาก  กรณีภัยพิบัติที่เกิดกับประเทศไทย เราสามารถรูวาพายุจะเขากอน 2-4 วัน
คนที่ภาคใตมีวุฒิภาวะดีมาก รับฟงวิทยุรายงานขาวเวลาพายุเขามา และเตรียมพรอมที่จะรับสภาพ
ลมแรง ฝนตกหนัก  สมัยที่อยู AIT เม่ือกวา 20 ปที่แลว ที่ฝนตกหนักรอบเทือกเขาหลวง แผนดินถลม
ที่พิปูน คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมกับคณะของศาสตราจารยปริญญา นุตาลัย ก็มาพูดที่คีรีวง
ใหความรูชาวบานเรื่องพายุที่จะเขามาสรางความเสียหาย หลังจากน้ันทุกคนตื่นตัว รูวิธีที่จะปองกันภัย
สามารถลดความเสียหายไดอยางมาก

ประเด็นท่ี 2 จะพูดเร่ืองภัยพิบัตินํ้าทวมในภาคใตของประเทศไทย
ภาคใตมีนํ้าทวมใหญถึง 3 ครั้งแรก เม่ือป 2531 ระหวางวันที่ 21-25 พฤศจิกายน เกิดเหตุการณ

แผนดินถลมรอบเทือกเขาหลวงที่พิปูน คีรีวง ลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  แลวก็ตามมาเกิด
นํ้าทวมที่คลองอูตะเภา ที่เมืองหาดใหญ นํ้าทวมอยู 3 วัน ทวมทั้งเมืองสูงประมาณ 2 เมตร  ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2543 ก็พอๆ กัน เปนฝนกระหนํ่าที่อําเภอหาดใหญ เขาสูคลองอูตะเภา
ฝนตกหนักไลเลี่ยกัน นํ้าก็ทวมหาดใหญ 3 วัน สูงประมาณ 2 เมตรเชนกัน  และเม่ือปกอนครั้งที่ 3

รูปที่ 4ข  ความเร็วลมของพายุโซนรอนมีคาสูงสุด V0 หรือ Umax ที่ขอบตาพายุ R
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ก็ทวมระหวางวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน โดยวันที่ 1 ตุลาคม ผมไปใหขาวกับสถานีโทรทัศนวา
ฝนจะเหมือนปกอนวันที่ 21 และก็เหมือน 10 ปกอน แตปกอนนํ้าจะไมทวมหาดใหญรุนแรงเทากับ 2 ครั้ง
กอน เพราะวาเรามีคลองระบายนํ้า ร.1 สรางเสร็จเรียบรอยและใชงานได พอวันที่ 2 พฤศจิกายน
นํ้าทวมหาดใหญทั้งวัน  ทานอดีตนายกอภิสิทธิ์มาที่หาดใหญ ตกใจมาก นํ้าสูงตั้ง 3 เมตร แตนํ้าทวม
วันครึ่ง พอมาเชาวันที่ 3  นํ้าแหง เพราะคลองระบายนํ้า ร.1 คลองผันนํ้าตามแนวพระราชดําริของ
ในหลวง ซึ่งผันนํ้าในเมืองหาดใหญลงสูทะเลสาบสงขลาไดอยางรวดเร็ว

ในอดีตนํ้าทวมในเขตจังหวัดชุมพรเกือบทุกป ชวงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน  แตในหลวงทรง
พระราชทานแนวพระราชดําริผันนํ้าลงคลองอาวพะนังตัก จากน้ันนํ้าไมทวมชุมพรอีกเลย ทุกปฝนตก
แตก็ไมทวม มันระบายลงทะเลกอนเขาเมือง เพราะฉะน้ันอันน้ีก็เปนแนวทางในการแกไขปญหาคลอง
อูตะเภาใหสําเร็จลุลวงไปได เราจะไดเห็นขอมูลและเห็นแนวทางที่จะแกไขปญหานํ้าทวมในเมืองหาดใหญ
สงขลา คือ มีการศึกษาปญหานํ้าทวมเมืองหาดใหญตั้งแต 21 ปที่แลว

รูปที่ 5 เปนรูปสภาพนํ้าฝน รูปดานบนเปนระดับนํ้าที่สะเดา บานบางศาลา ที่หาดใหญ มันนาสนใจ
เม่ือ พ.ศ. 2524, 2527  รูปดานลางเปนระดับนํ้าป 2529 และก็ 2531 ในอดีตทุกๆ 2 ป (รูปหางกัน 2 ป)
โดยจะมีนํ้าทวมใหญในคลองอูตะเภา ทานอาจจะไมรู ฝนตก 200, 400 ถอยหลังมา 300 เยอะแยะ
กอนน้ีเหมือนกันมันกระชั้นกวา นํ้าในคลองอูตะเภา เมืองหาดใหญ มีทวมอยูทุกป  สวนอิทธิพลของ
โลกรอนตอบานเราพบวามีนอยมาก มีขอมูลใหดู พวกน้ีมันเปนวัฐจักรของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก
มันมีวัฐจักร 20 ป ทางกองทัพเรือ เขาทํานายนํ้าในทะเล เขารูเรื่องน้ีดีมาก มันจะมีอิทธิพลของดวงอาทิตย
ดวงจันทร และโลก และทําใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น มันมีวัฎจักรวงจรประมาณ 19 ป คิดงายๆ 20 ป
ก็ครึ่งหน่ึงของ 20 คือ 10 ที่พายุรุนแรงจะเขาสูประเทศไทย ทุกๆ 5 ป หน่ึงสวนสี่ของวัฐจักรใหญ
มันก็จะมีอิทธิพลจากแอลนิลโย ลานียาบาง ซึ่งมีอิทธิพลตอประเทศไทย  แตเปนสิ่งที่ ไมรุนแรงมาก
พวกน้ีถาเราศึกษาดีๆ จะเห็นสาเหตุที่แทจริง

รูปที่ 6 เปนสภาพนํ้าทวมจากตนนํ้ามาถึงปลายนํ้า ดานลางที่ต่ําเปนเมืองหาดใหญ เม่ือ 10 ปกอน
ดานลางจะเปนทองคลองที่มีเมืองหาดใหญเปนทองกระทะ มันจมลึกลงไป แผนดินทรุด เปนที่ราบต่ํากวา
แนวราบโดยซ้ําไป เพราะฉะน้ันที่เมืองหาดใหญเปนที่ลุมและก็เปนทองกระทะ นํ้าทวมก็ออกไปไหนยาก
ก็ตองมาทวมที่น้ี เวลาที่นํ้าไหลลงมาก็จะมาหยุดที่น้ี ทีน้ีเราเห็นเสนระดับนํ้าสูงขึ้นไปจะอยูในระดับที่สูง
กวาขางบน ถานํ้าไหลตอเน่ืองจากขางบนลงสูทะเลสาบสงขลาเลยไมมาชะลอที่อยูที่เมืองหาดใหญ นํ้าก็
จะออกเร็ว การระบายนํ้าก็ดีขึ้น รูปที่ 7 แสดงใหเห็นวานํ้าที่เขามาทวมเมืองหาดใหญ มันเขามาแลวหยดุ
มันไมไหลตอเน่ือง  เพราะฉะน้ันแรงสงก็นอยลง  ประสิทธิภาพของคลองผันนํ้าที่ทําอยูก็ยังไมเต็มรอย
รูปที่ 8 เปนรูปคลองผันนํ้า ร.1 อยูทางดานตะวันตก ร.4 ร.5 อยูทางดานตะวันออก น้ีก็เปนขอมูลของ
กรมชลประทานที่แสดงใหเห็นวา คลองผันนํ้า ร.1 สามารถผันนํ้าได 900 ลบ.ม. ตอวินาที ในขณะที่นํ้าที่
เขามาประมาณ 1,500 หรือ 1,600 ร.3 ผันนํ้าได 900  ถาเรามีคลองผันนํ้า ร.4 ร.5 มาเสริม มันก็จะ
สามารถผันนํ้าไดใหทวมนอยลง

สําหรับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายนํ้าของเมืองหาดใหญแสดงในรูปที่ 7  สวนรูปที่
8 แสดงบริเวณปากคลองผันนํ้า ร.1 นํ้าที่มาจากตนนํ้าก็มาจากดานขางๆ แลวไหลเขาไปในคลองผันนํ้า
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รูปที่ 5  ปริมาณนํ้าฝนและระดับนํ้าในลุมนํ้าคลองอูตะเภาในป 2524-2531
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รูปที่ 6  ระดับนํ้าป 2543 ตามแนวคลองอูตะเภา

คลองระบายนํ้า ร.1 และไหลลงสูทะเลสาบสงขลา นํ้าที่เขามามันมาตั้งฉากกับคลองเลย แรงสงที่มา
จากดานบนตนนํ้ามันถูกตัดขาด นํ้ามันน่ิงกอนที่จะไหล มันไหลชากอนที่จะไหลเขาสูคลองระบาย เพราะ
ฉะน้ันถาเราทําคลองระบายนํ้าเพิ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงนํ้าจากชวงบนใหตอเน่ืองเขาสูคลองผันนํ้า
ใหมีความตอเน่ืองใหมีแรงสงจากดานบน  ถามีการตอเชื่อมดีแรงสงจากดานบนจะขับเคลื่อนนํ้าออก
ทะเลสาบสงขลาไดเร็ว คือถาอยูที่ น้ีมันหมดแรงเปนแรงสงระดับเดียวกัน มาอยูที่ น้ีกวาจะออกไดก็ชา
นอกจากชวงที่นํ้าหลากมากๆ มันยกขึ้น อันน้ันมันจะชวยสง แตแรงมันไมเทากับพลังงานดานบนที่จะทํา
พวกน้ีเปนประสบการณที่ เราเห็นจากการแกไขปญหานํ้าทวมในทุงเจาพระยา ซึ่งผมจะไดกลาวตอไป
เพราะฉะน้ันเราไมตองกังวลมาก เรามีแนวทางที่จะแกไข ก็ทําได ถาเราปรับปรุงคลองผันนํ้า ร.3 ร.4
ร.5 ใหดีขึ้น ใหมีประสิทธิภาพตอการผันนํ้า ตอไปนํ้าไมทวมเหมือนชุมพร สภาพเหมือนกัน ซึ่งที่น้ีสภาพ
รุนแรงกวา ตองแกไขมากกวา แตทําแลวปญหาเดียวกัน เรามีความหวัง มีแนวทางที่จะทํา อยาไปกังวล
มาก นํ้ากําลังจะมาปน้ี พวกเราก็เตรียมตัวไว คลองที่จะระบายนํ้าตางๆ พวกเราที่เขาใจเรื่องพวกน้ีก็
ชวยกัน บอกชาวบาน คือปญหาจริงๆ คลอง ร.3 ร.4 ร.5 สรางแลวแตไมยอมใหเปด ผูที่อยูปลายคลอง
ก็กลัววานํ้าจะมาทวมบานเขา ถึงนํ้ามันจะมา แตถาใหมันไหลดีๆ มันก็จะไหลลงทะเลสาบไดเร็วจึงทําให
ทวมไมนาน พวกเราจึงตองชวยกันทําความเขาใจกับผูที่มาตอตานใหเห็นกับสวนรวม แลวทางราชการ
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รูปที่ 7  แผนที่แสดงการผันนํ้าเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่เทศบาลนครหาดใหญ

รูปที่ 8  บริเวณทางรับนํ้าเขาบริเวณรอยตอระหวางคลองอูตะเภา และ คลอง ร.1
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ตองชดเชยคนที่ไดรับความเสียหายใหเขาไปอยูที่ปลอดภัย ใหความชวยเหลือ ก็จะทําใหโครงการตางๆ
ดําเนินการเกิดผลสําเร็จไดรวดเร็วขึ้น

ประเด็นท่ี 3 จะพูดเร่ืองผลกระทบภาวะโลกรอนตอน้ําทวมกรุงเทพฯ
ประเด็นน้ีจะแบงเปน 2 สวน คือ โครงการปองกันนํ้าทวมกรุงเทพฯ และผลกระทบจากภาวะ

โลกรอน

1. โครงการปองกันน้ําทวมกรุงเทพฯ
การปองกันนํ้าทวม ในมาตรการบรรเทาอุทกภัยตางๆ หลังจากอุทกภัยเม่ือป 2526 ทําใหเกิด

นํ้าทวมขังฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ เน่ืองจากนํ้าทวมทุงรังสิตนานถึง 4 เดือน พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวฯ จึงไดพระราชทานดําริในการสรางคันก้ันนํ้าทางเหนือและทางตะวันออก ซึ่งกอสรางแลวเสร็จใน
ป 2527 คันก้ันนํ้าตามแนวพระราชดําริ รวมถึงการควบคุมการระบายนํ้าฝนภายในพื้นที่ปดลอม สามารถ
ควบคุมสภาพนํ้าทวมไดระดับหน่ึง และไดเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าใหดีขึ้นตามลําดับ  ดาน สศช.
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)  ในป 2528 ไดมอบให AIT (Asian
Institute of Technology) ทําการศึกษาแนวทางการปองกันนํ้าทวมลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง  และ
AIT ไดเสนอ 4 มาตรการ ดังน้ีคือ 1. ทําทางลัดนํ้าที่อําเภอพระประแดง 2. ขุดคลองผันนํ้าไปตามทุง
ตะวันออก 500, 750 และ 1,000 ลบ.ม./วินาที 3. สรางคันก้ันนํ้าไปตามชายฝงทั้งสองแมนํ้า และ 4. ขุด
ลอกแมนํ้าจากปากแมนํ้าถึงปากเกร็ด (รูปที่ 9)  สวน JICA (Japan International Cooperation Agency)
ในป 2529 ไดใหความชวยเหลือกรุงเทพฯ ในการออกแบบ ควบคุมการสูบนํ้าฝนภายในพื้นที่ปดลอมที่ลุม
บริเวณกรุงเทพฝงตะวันออกลงสูแมนํ้าและทะเล   นอกจากน้ี AIT ไดศึกษาโครงการปองกันนํ้าทวมฝง
ธนบุรี ไดแก 1. การปรับปรุงคลองหลักระบายนํ้าตอเชื่อมคลองทวีวัฒนากับคลองขุนราชพินิจใจ เพื่อ
ลดความเสียหายจากนํ้าทวมในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา 2. แผนบรรเทานํ้าทวมฝงตะวันตก
โครงการเจาพระยาสอง  3. การจําลองแบบสองมิติของสภาพนํ้าทวมบริเวณธนบุรี และสมุทรปราการ
โดย NEDECO (Netherlands Engineering Consultants) และ 4. การปองกันนํ้าทวมกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดย Sverdrup & Parcel and Associates, Inc.

นํ้าทวมกรุงเทพฯ สาเหตุหลักๆ เกิดจากธรรมชาติ ไดแก นํ้าฝน นํ้าทา และนํ้าทะเลหนุน และ
จากการกระทําของมนุษย ไดแก การเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเปนพื้นที่ชุมชน และการสูบนํ้าบาดาลบริเวณ
หมูบานเสรี กรุงเทพฯ  อุทกภัยในป 2538 ไดสรางความเสียหายอยางใหญหลวงรวมมูลคาถึง 30,000
ลานบาท ธนาคารโลกจึงไดมอบหมายให AIT, DHI (DHI Thailand เปนศูนยประสานงาน DHI ประจํา
ประเทศไทย ของบริษัท DHI Water & Environment ประเทศเดนมารก)  และเอเคอรสอินเตอร
เนชั่นแนล (Acres International) รวมทบทวนมาตรการบริหารจัดการนํ้าในทุงเจาพระยา เพื่อชวย
รัฐบาลไทยในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตางๆ สําหรับบริหารจัดการนํ้าทวม รวมทั้งจัดทํา
แผนเบ้ืองตนสําหรับโครงการบริหารจัดการนํ้าทวมทั่วที่ราบลุม  ผลการทบทวนถูกนํามาบรรจุไวในแผน
ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ราบลุมโดยรวมภายใตโครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในแมนํ้า
เจาพระยา โดยทําการศึกษาตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2539 ถึง 30 พฤศจิกายน 2540 รวมเวลา 16 สัปดาห
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รูปที่ 9  มาตรการปองกันนํ้าทวมแบบตางๆ สําหรับแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง (สศช., 2528)

โดยในเดือนธันวาคมป 2540  JICA ไดใหความชวยเหลือรัฐบาลไทยในการพัฒนาแผนบรรเทานํ้าทวม
แบบบูรณาการโดยอิงแผนการทํารายงานจากธนาคารโลกดังกลาวขางตน มีกําหนดเวลาในการพัฒนา
แผนพัฒนาบูรณาการรวม 30 เดือน ในป 2543 นอกจากน้ีสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย ไดรายงาน
กรอบการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งเสนอ 3 มาตรการในการแกปญหาการขาดแคลนนํ้า ปญหานํ้าทวมและ
ปญหานํ้าเสีย โดยใชหลักการบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แผนแมบทในการบรรเทา
อุทกภัยบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยา ระยะสั้น 5 ป ระยะกลาง 15 ป และระยะยาว 25 ป

สภาพนํ้าทวมในทุงเจาพระยาจากเขื่อนเจาพระยา ที่ชัยนาท ไปสิงหบุรี อางทอง อยุธยา
บางไทร ถึงกรุงเทพฯ อัตราการไหลที่เขื่อนเจาพระยา และที่ประตูระบายนํ้าพระราม 6 รวมถึงระดับนํ้า
(เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง) และการสลายตัวของคลื่นนํ้าหลาก จากตนนํ้าเขื่อนเจาพระยาถึง
ทายนํ้าบางไทร ในป 2521 และ 2523 คลื่นนํ้าหลากชวง 3 เดือน (ก.ย. - พ.ย.) มีความสูง 7 เมตร ที่
ชัยนาทสลายลงเหลือความสูง 4.5 เมตร  ที่อางทองสลายลงไปอีกเหลือความสูง 3.5 เมตร  ที่อยุธยา
และเหลือ 2 เมตร  ที่บางไทรจะเห็นไดวานํ้าลนระดับตลิ่งที่ทุกสถานีวัดนํ้า (รูปที่ 10)
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รูปที่ 10  การสลายตัวของคล่ืนนํ้าหลากจากเขื่อนเจาพระยาถึงบางไทร ป พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2523

ดานเทคโนโลยี ในป 2548 กทม.ไดมอบหมายใหบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด
แมเนจเมนท จํากัด  จัดทําระบบทํานายนํ้าทวมเน่ืองจากฝนโดยใชเรดาร  พื้นที่กรุงเทพมหานครฝง
ตะวันออกภายในคันก้ันนํ้าพระราชดําริ ซึ่งเปนระบบทํานายที่ทันสมัยที่สุด  และในเดือนตุลาคม 2548
ไดมอบใหบริษัททีมฯ ทําการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดทําแผนแมบทระบายนํ้าในพื้นที่ฝงธนบุรี
ปจจุบันกทม. ไดติดตั้งเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ ซึ่งสามารถระบายนํ้าในพื้นที่เศรษฐกิจและถนนสายหลัก
ไดอยางรวดเร็ว ความแปรปรวนของนํ้าฝนซึ่งเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดนํ้าทวมในเขตกรุงเทพฯ และ
จากนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา นํ้าจากทุงรังสิต นํ้าฝนที่ตกในพื้นที่ปดลอม และจากขอมูลตางๆ ที่กลาวมา
จะเห็นไดวากรุงเทพฯ มีระบบปดลอมและการระบายนํ้าที่ดี (รูปที่ 11ก และรูปที่ 11ข) ในปนํ้าทวมใหญ
ในลุมนํ้าเจาพระยา ป 2538 และ 2549 นํ้าจึงไมทวมกรุงเทพฯ และคันก้ันนํ้าริมแมนํ้าจากสามเสนถึง
สะพานพุทธที่มีปญหากอสรางในอดีตก็จะสรางไดเปนชองปดลอมสุดทาย



47การจัดการ

ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

รูปที่ 11ก  อาคารบังคับนํ้าริมแมนํ้าเจาพระยา

2. ผลกระทบจากภาวะโลกรอน
ปจจุบันความรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเลดีขึ้นมาก จากขอมูลของการตรวจวัดระดับ

นํ้าเดิม อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยทั่วโลกไดจากการตรวจวัดใน 5 ทศวรรษ หรือ 50 ป ที่ผานมามีคา
+1.8 ± 0.3 มม./ป สวนคาที่ไดจากดาวเทียมในทศวรรษที่ผานมามีคา +3.1 ± 0.4 มม./ป แตยังไมเปนที่แนชัด
วาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นในทศวรรษน้ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางไร โดยเฉพาะ
บางพื้นที่ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นมากๆ มาจากหลายสาเหตุ  ไดแก  การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ  การละลายของ
นํ้าแข็งขั่วโลก และอิทธิพลภูมิอากาศโดยเฉพาะบริเวณที่มีลมแรง

การศึกษาน้ีพบวาระดับนํ้าทะเลในอาวไทยใน 67 ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก สอด
คลองกับขอมูลดาวเทียม เพราะอาวไทยอยูในเขตรอนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนอยไมมีผลจากนํ้าแข็งละลาย และ
ไมถูกผลกระทบจากกระแสนํ้าเย็นและกระแสนํ้ารอน
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รูปที่ 11ข  อุโมงคระบายนํ้ากรุงเทพมหานคร
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การวัดระดับนํ้าทะเลเปนสิ่งสําคัญในศตวรรษที่ผานมา เน่ืองจากอิทธิพลโลกรอนมีผลกระทบ
ตอประชาชนที่อยูอาศัยบริเวณชายฝง เครื่องมือวัดระดับนํ้าเปนขอมูลเดิมซึ่งมีอยูไมทั่วถึง และมีขอเสีย
เม่ือสถานีตรวจวัดมีการทรุดตัว แตในทศวรรษที่ผานมาไดใชดาวเทียมชวยวัดระดับนํ้าทะเลไดอยางทั่วถึง
และแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มคาระดับนํ้าอยางมากบริเวณที่ มีลมแรง  แตมีขอมูลเพียงทศวรรษน้ีและ
ไมสามารถทํานายคาอนาคตได จึงตองมีการตรวจวัดตอไป

ขอมูลดาวเทียม เม่ือป 2535 ประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาไดสงดาวเทียม TOPEX/
Poseidon (T/P) ไปตรวจวัดระดับนํ้าทะเล และ ป 2544 ไดสงดาวเทียม Jason-1 ที่มีเครื่องมือวัดที่
ทันสมัยใหคาถูกตอง 4-5 มม. และตรวจวัดทั่วโลกครบรอบใน 10 วัน ใหคาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
ในทศวรรษที่ผานมามีคา +3±0.4 มม./ป และคาที่ไดจากดาวเทียมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 5
เทาของคาเฉลี่ย ในบริเวณที่มีลมแรง เชน ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟค จากอิทธิพลของกระแส
นํ้าเย็นกุโรชิโวในทะเลจีน และกระแสนํ้ารอนบริเวณเสนศูนยสูตรจากลมสินคาที่เรือสําเภาใชเปนเสนทาง
เดินเรือในอดีต สวนทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก มีกระแสนํ้าเย็น Gulf Stream และกระแส
นํ้ารอนบริเวณศูนยสูตรที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากของระดับนํ้าทะเลเชนกัน

A. Cazenave และ R.S. Nerem (2004)1  นําเสนอขอมูลเสนทางดาวเทียมที่วัดระดับนํ้า
รอบโลกใน 10 วัน (รูปที่ 12) และผลการวัดทุก 10 วัน เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 60 วัน (รูปที่ 13) คาระดบั
นํ้าทะเลในพื้นที่ตางๆ (รูปที่ 14) แสดงใหเห็นวาระดับนํ้าทะเลในอาวไทยไมสูงขึ้น เปนขอมูลที่เหมือน
และตรงกับขอมูลของกรมอุทกศาสตรทหารเรือ สวนอิทธิพลของภูมิอากาศลมแรงและความกดดัน
อากาศทําใหระดับนํ้าทะเลมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเปน 5 เทาของการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยดังกลาวขางตน
เน่ืองจากอาวไทยเปนที่ที่มีคลื่นลมไมแรงเหมือนทะเลจีนใต เน่ืองจากมีชายฝงเวียตนามและแหลมญวน
ชวยปองกันไว และลมสินคาบริเวณเสนศูนยสูตรซึ่งมีผลกระทบตอประเทศออสเตรเลียก็ถูกบล็อคเปน
บางสวนจากประเทศฟลิปปนสและอินโดนิเซีย และสาเหตุที่สําคัญเน่ืองจากมีแหลมมลายูหรือภาคใต
ของประเทศไทยเปนกําแพงปองกันอยางดีตออิทธิพลของเอลนินโญตอประเทศไทย

จากการวิเคราะหขอมูลสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเล ทําใหพบวา (1) การเพิ่ม
อุณหภูมิทําใหนํ้าทะเลขยายตัวและสูงขึ้น มีอัตราการเปลี่ยนแปลง 0.3-0.7 มม./ป และ (2) การเพิ่ม
อุณหภูมิทําใหนํ้าแข็งละลาย 0.2-0.4 มม./ป การเพิ่มอุณหภูมิทั้งสองสาเหตุดังกลาวมีผลตอบริเวณกวาง
และสอดคลองกับขอมูลการตรวจวัดอุณหภูมิของนํ้าทะเลทั้งใน 5 ทศวรรษที่ผานมาและในทศวรรษน้ี

สวนอิทธิพลของภูมิอากาศลมแรงและความกดดันอากาศ ทําใหระดับนํ้าทะเลมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเปน 5 เทาของการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยดังกลาวขางตน เปนสาเหตุสําคัญของการเพิ่มขึ้นของ
นํ้าทะเล ซึ่งจะไดวิเคราะหอยางละเอียดถึงอิทธิพลของกระแสนํ้าเย็นบริเวณทะเลจีนใต และกระแส
นํ้ารอนบริเวณเสนศูนยสูตรในการเพิ่มของระดับนํ้าทะเลในหัวขอตอไป

1 Present-day Sea Level Change : Observations and Causes. Reviews of Geophysics, 42, RG3001/
2004 American Geophysical Union.
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รูปที่ 12  เสนทางโคจรของดาวเทียม TOPEX/Poseidon (T/P) รอบโลกใน 10 วัน

รูปที่ 13  คาเฉล่ียระดับนํ้าทะเลทุก 10 วันจากดาวเทียม T/P

รูปที่ 14  ขอมูลระดับนํ้าทะเลที่ไดจาก (ก) ดาวเทียม และ (ข) จากการสํารวจในป 1993-2001
(Church et al., 2005)
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ทางดานอิทธิพลลมแรง ทําใหเกิดกระแสนํ้าและระดับนํ้าทะเลเพิ่มข้ึน ขณะที่มีพายุโซนรอน
เคลื่อนตัวเขาสูอาวไทย ลมแรงของพายุทําใหเกิดกระแสนํ้าบริเวณผิวทะเลและระดับนํ้าทะเลบริเวณที่
ตื้นใกลฝงจะยกตัวสูงขึ้น ในทะเลจีนใตจะมีกระแสนํ้าเย็นกูโรชิโว และในมหาสมุทรแอตแลนติกจะมี
กระแสนํ้าเย็น Gulf Stream สวนบริเวณเสนศูนยสูตรจะมีกระแสนํ้ารอน (รูปที่ 15ก) กระแสนํ้าเย็น
เชื่อมกับกระแสนํ้ารอนเปนแรงขับเคลื่อนกระแสนํ้าไหลเวียนไปทั่วโลก (รูปที่ 15ข)  บริเวณที่มีกระแส
นํ้าเย็นและรอนน้ีจะเปนบริเวณที่ระดับนํ้าทะเลเพิ่มขึ้นอยางมาก (รูปที่ 14)

จากการศึกษาอิทธิพลของลมและอุณหภูมิในการเพิ่มระดับนํ้าในทะเลจีนใตของ G. Fang และ
คณะ (2006)2 ความลึกของทะเลจีนใตและอาวไทย (รูปที่ 16) ความเร็วลมเดือนมกราคมพานํ้าจากทะเล
จีนใตไหลเขาสูอาวไทย (รูปที่ 17ก)  และเดือนกรกฎาคม นํ้าจากทะเลจีนใตไหลออกจากอาวไทย (รูปที่
17ข) ระดับนํ้าทะเลในอาวไทยจะยกตัวสูงขึ้นนอยกวาทะเลจีนใต (รูปที่ 18ก) ระดับนํ้าทะเลในอาวไทย
ลดลงนอยกวาทะเลจีนใต (รูปที่ 18ข)  และจากขอมูลของระดับนํ้าทะเลในอาวไทยและทะเลอันดามัน
พลเรือโท คงวัฒน นีละศร ี 3 กรมอุทกศาสตรทหารเรือ (รูปที่ 19 และรูปที่ 20) แสดงคาระดับนํ้าทะเล
เฉลี่ยรายปจํานวน 67 ปในอาวไทยที่เกาะหลัก สัตหีบและภูเก็ต  ซึ่งแสดงใหเห็นวาคาระดับนํ้าทะเล
เฉลี่ยรายปมีคาเปลี่ยนแปลงนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับระดับนํ้าของมาเลเซีย ที่นําเสนอโดย Malek
และ Hashim4 (รูปที่ 21ก และรูปที่ 21ข) ชี้ใหเห็นวาระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยรายปของมาเลเซียก็มีคาเปลี่ยน
แปลงไมมากโดยมีคาสูงกวาประเทศไทยประมาณ 2 เทาเม่ือเทียบกับของประเทศจีนและญี่ปุน ซึ่งระดับ
นํ้าทะเลสูงขึ้นมากที่สุด เพราะมาเลเซียอยูใกลเสนศูนยสูตรซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีความ
เร็วนอยจนเปนศูนย

“อิทธิพลของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตอประเทศไทยจึงมีนอยมาก จากขอมูลดาวเทียมวัดระดับ
นํ้าทะเลในทศวรรษที่ผานมาสอดคลองกับขอมูลตรวจวัดโดยกรมอุทกศาสตรทหารเรือ เพราะประเทศไทย
อยู ในเขตรอนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเล็กนอย อาวไทยอยู ในที่คลื่นลมไมแรงเหมือนทะเลจีนใตเพราะชายฝง
เวียตนามและแหลมญวนชวยปองกันไว และลมสินคาบริเวณเสนศูนยสูตรซึ่งมีผลกระทบตอประเทศ
ออสเตรเลียก็ถูกบล็อกดวยประเทศฟลลิปปนสและอินโดนีเซีย  และแหลมมาลายูหรือภาคใตของ
ประเทศไทยเปนกําแพงปองกันอยางดีตออิทธิพลของเอลนินโญในประเทศไทย...”

2 Trends and interannual variability of the South China Sea surface winds, Surface height and
Surface temperature in the recent decade, J. of Geophysical Research, Vol. 111, C11S16.

3 สภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าในทะเลในนานนํ้าไทย
4 Preliminary Study of the Response of the Malaysian Sea Level during the ENSO Events, U.
Tech. Malaysia.
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รูปที่ 15ก  แสดงใหเห็นกระแสนํ้าเย็น (หมายเลข 6 กูโรซิโว และ 21 Gulf Streem)
ดานบนและกระแสนํ้ารอน (หมายเลข 1) บริเวณเสนศูนยสูตร (Bowditch, 1966)

รูปที่ 15ข  แสดงกระแสนํ้าเย็นเชื่อมกันกระแสนํ้ารอนเปนแรงขับเคล่ือน กระแสนํ้าไหลเวียนไปทั่วโลก
(Broecker, 1987)
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รูปที่ 16  แผนที่แสดงเสนความลึกของทะเลจีนใตเปนเมตร แสดงใหเห็นวาอาวไทยเปนที่ตื้น
ชายฝงเวียดนามและแหลมญวนชวยกําบังลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
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รูปที่ 17  คาเฉล่ียของลมในเดือนมกราคม (ก) และกรกฏาคม (ข) ในป 1993-2003

รูปที่ 18  คาเฉล่ียของการเปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเลในเดือนมกราคม (ก) และกรกฏาคม (ข)
ในป 1993-2003

รูปที่ 19  ระดับนํ้าเฉล่ียรายปในอาวไทยและภูเก็ต (1940-2006)
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รูปที่ 20  ระดับนํ้าเฉล่ียรายปในอาวไทยและภูเก็ต (1984-2002)
เพ่ือใชเปรียบเทียบกับระดับนํ้าของมาเลเซีย

รูปที่ 21ก  สถานีวัดระดับนํ้าในมาเลเซียและซาบา

รูปที่ 21ข  คาเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าทะเลเฉล่ียรายปจากคาเฉล่ียทั้งหมดของสถานีวัดนํ้าในมาเลเซีย
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บทสรุป
เน่ืองจากความแตกตางอยางมากของสภาพทางสมุทรศาสตรและภูมิอากาศ ระหวางมหาสมุทร

แอตแลนติกเหนือที่แวดลอมดวยภูเขานํ้าแข็งและอาวไทยที่อยูใกลเสนศูนยสูตร  การศึกษาน้ีแสดงให
เห็นวาการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเลสองบริเวณน้ีมีความแตกตางกันมากจากผลกระทบภาวะโลกรอน

การวิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาใน 6 ทศวรรษ พบวาประเทศไทยอยูในเขตรอน อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
เล็กนอย และนํ้าฝนมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก  อาวไทยมีคลื่นลมไมแรงเหมือนทะเลจีนใต เพราะชายฝง
เวียตนามและแหลมญวนชวยปองกันไว และลมสินคาบริเวณเสนศูนยสูตรซึ่งมีผลกระทบตอประเทศ
ออสเตรเลียก็ถูกบลอกดวยประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย  และแหลมมาลายูหรือภาคใตของ
ประเทศไทยเปนกําแพงปองกันอยางดีตออิทธิพลของเอลนินโญในประเทศไทย ผลกระทบภาวะโลกรอน
ตอประเทศไทยเรื่ องนํ้าทวมกรุงเทพมหานครจึงมีนอยมาก จากขอมูลดาวเทียมวัดระดับนํ้าทะเลใน
ทศวรรษที่ผานมาสอดคลองกับขอมูลตรวจวัดโดยกรมอุทกศาสตรทหารเรือ   นอกจากน้ีแผนดินทรุด
บริเวณหมูบานเสรีเกิดจากการสูบนํ้าบาดาลในอดีต แตเม่ือมีกฏหมายหามการสูบนํ้าบาดาลในพื้นที่วิกฤติ
การทรุดตัวก็ลดลงจนปจจุบันการทรุดตัวนอยมาก จาก Vongvisessomjai (2010)5 และหนังสือ “ปญหา
และการจัดการสิ่งแวดลอมชายฝงทะเลภาคใต” ปที่ 1 ฉบับที่ 1 หนา 99-1276.

กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงและศูนยกลางความเจริญของประเทศไทย มีระบบปดลอมและ
การระบายนํ้าที่ดี   ปจจุบันกรุงเทพฯ ไดติดตั้งเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญซึ่งสามารถระบายนํ้าฝนในพื้นที่
เศรษฐกิจและถนนสายหลักไดอยางรวดเร็ว นํ้าไมทวมกรุงเทพฯ อยางแนนอน

ในปนํ้าทวมใหญในลุมนํ้าเจาพระยาป 2538 และป 2549 นํ้าก็ไมทวมกรุงเทพฯ (ป 2485 ระดับนํ้า
ที่เสาวัดนํ้าอยุธยาอยูที่ระดับ 5.2 ม.รทก. ดังแสดงในรูปที่ 22)

5 Effect of global warming in Thailand, Songklanakarin J. Sci. Technol. 32(4), 431-444.
6 http://www2.envi.psu.ac.th/PSU_ERC/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Item=

รูปที่ 22  กราฟระดับนํ้าสูงสุดประจําปของแมนํ้าเจาพระยา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแตป พ.ศ. 2374-2546
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การเตรียมความพรอมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ
จากแผนดินไหว

ศ.ดร.ปณิธาน  ลักคุณะประสิทธ
คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยากรทานที่แลวไดบรรยายเก่ียวกับภัยพิบัติจากนํ้าทวม  หัวขอบรรยายของผมเปนเรื่องการ
เตรียมความพรอมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากแผนดินไหว    ในหลักการแลว การจะรับภัยธรรมชาติน้ัน
เหมือนกัน  ภัยธรรมชาติน้ีเปนกฎเลยวามีความไมแนนอนสูงมาก เราพบมาแลว เห็นมาแลวทั้งในประเทศ
และตางประเทศ อยางที่ประเทศนิวซีแลนด ญี่ปุน ซึ่งมีความสามารถในการรับมือแผนดินไหว แตก็ยัง
เกิดปญหาทั้งแผนดินไหวที่ Christchurch, New Zealand ในระดับตื้นมาก เม่ือตนปน้ี แลวปรากฏวาเกิด
ความเสียหายมากมาย และแผนดินไหวที่ญี่ปุนเม่ือวันที่ 11 มีนาคมที่ผานมา (พ.ศ. 2554) ก็เชนเดียวกัน
เขาคาดการณ เขาไดทําการศึกษาไว นักวิทยาศาสตรชั้นยอดของญี่ปุนคาดการณวาจะเกิดที่ระดับ 8
ริกเตอร นอกชายฝงเซนไดน แตปรากฏวาเกิดมาที่ระดับ 9 คือระดับที่ เพิ่มขึ้น เปนระดับพลังงานที่
ปลดปลอยออกมาถึง 30 เทา เพราะฉะน้ันมันจึงเปนสิ่งที่ เหนือสิ่งคาดหมายของนักวิทยาศาสตรและ
วิศวกรของญี่ปุน และมันก็จะเปนอยางน้ีมากขึ้นมากขึ้น เพราะความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรารูไมหมด
ผมก็อยากจะย้ําวาภัยธรรมชาติเปนสิ่ งที่ เราไมสามารถคาดการณไดลวงหนา  เพราะฉะน้ันเดี๋ยวน้ีที่
ประเทศญี่ปุนมีปรัชญาเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ ซึ่งเขาจะเตรียมการไวสําหรับเหตุการณที่เลวรายที่สุด

ผมจะพูดเก่ียวกับเรื่ องของการเตรียมความพรอมรับมือเก่ียวกับแผนดินไหว ศูนยเชี่ยวชาญ
เฉพาะแผนดินไหวไดวิเคราะหวิจัยตั้งแต 20 ปที่แลว ตั้งแตคนรูจักนอยมากแลวก็เริ่มวิจัยทางดานนี้
มีรายการ VDO อยูสองชุดที่ออกอากาศไปเม่ือเดือนเมษายนที่ผานมา  ทานเขาไปในเวปไซท www.
evr.eng.gor.ac.th หรือคนหาตามหัวขอ “earthquake engineering research center” ก็สามารถเขาไป
พบได ในน้ันมี VDO ความยาว 20 นาที 2 ตอน ทานใดที่สนใจเขาไปดูได  ภัยธรรมชาติแนนอนวาเรา
สามารถทํานายได ทุกครั้งยังนําความสูญเสียสูมนุษยชาติ ขณะเดียวกันเราตองเรียนรูจากมัน เอาความรู
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และบทเรียนอันล้ําคาเพื่อเตรียมภัยในอนาคต และวิจัยพัฒนาเพื่อปองกัน เม่ือก่ีผมพูดถึงเซนไดที่ญี่ปุน
จะขอผานไป ทานรูอยูแลววามันเกิดปญหาหลายอยาง อาคารบานเรือนทนตอแผนดินไหวไดแมกระทั่ง
ระดับ 9 ที่จริงเขาออกแบบไวระดับ 8 แตเทคโนโลยีทางดานน้ีออกแบบไวดีมากแตปญหาอ่ืนตามมา
ปญหาสึนามิทําใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง และทําใหเกิดความเสียหายของระบบการจายไฟ
ของโรงไฟฟานิวเคลียรของ Fukushima Daiichi (รูปที่ 1) มันลมเหลวและยังทําลายระบบปนไฟฉุกเฉิน
ทําใหทํางานไมได  ถึงแมโรงไฟฟาจะ shut down กอนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น  แตกระบวนการผลิต
เกิดความรอนมาก ทําใหแทงเชื้อเพลิงมันตองการการหลอเย็นเปนเวลานาน และตองการนํ้าปริมาณมาก
มันก็ไมสามารถทํางานไดในเม่ือระบบปนไฟเสียหาย ทําให cooling system ที่จะนําไปใชลมเหลวดวย
อันน้ีก็เปนการเกิดปญหา   ปญหาไมไดเกิดจากโครงสรางอยางเดียว ระบบที่สนับสนุน ระบบไฟฟา
ลมเหลวก็ทําใหเกิดปญหาขึ้นมาได

รูปที่ 1  โรงงานไฟฟานิวเคลียร Fukushima Daiichi ปดลงอยางสมบูรณ เมื่อไดรับผลกระทบกระเทือน
จากแผนดินไหวระดับ 9 ริคเตอร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554  อยางไรก็ตาม เหตุจากความลมเหลวของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินโดยสึนามิน้ันนําไปสูความลมเหลวของระบบทําความเย็น สงผลใหการหลอม

ละลายบางสวนของแทงเชื้อเพลิงเกิดการแปรรูปและการระเบิด
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ตารางที่ 1 สรุปเหตุการณแผนดินไหวครั้งสําคัญของประเทศไทย แผนดินไหวทั้งในอดีตและ
ปจจุบันเคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทย มีจุดศูนยกลางอยูที่ประเทศไทยและกอใหเกิดความเสียหายตออาคาร
บานเรือน เทาที่ปรากฏเปนแผนดินไหวขนาดเล็ก 5.1 หนวยริกเตอร แตก็ไมไดหมายความวาจะไมเกิด
ขนาดใหญ นักธรณีวิทยาไดทํานายวาอาจจะเกิดแผนดินไหวขนาด 7 หนวยริกเตอรไดตามรอยเลื่อนใหญๆ
ในประเทศไทย  เชน  รอยเลื่อนแมจันทร  รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์  รอยเลื่อนดานเจดียสามองค  จังหวัด
กาญจนบุรี เปนตน  ถาเกิดในระดับน้ันความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นมากมาย

ผมใหดูตัวอยางความเสียหาย รูปที่ 2 และรูปที่ 3 เปนโรงพยาบาลพาน อําเภอพาน ที่จังหวัด
เชียงราย ซึ่งเปนความเสียหายจากแผนดินไหว 5.1 หนวยริกเตอร ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือเดือนกันยายน 2537
จุดศูนยกลางอยูหางออกไป 25 กิโลเมตร จากอาคารหลังน้ี ดูภายนอกไมเห็นความเสียหายมาก เม่ือดู
ภายใน พบวาเสาเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น เสาเกิดรอยแตกราวเปนแนวทแยงซึ่งเปนรอย
แตกราวที่อันตรายในเสาที่สั้น  และก็มีโรงเรียนที่สรางเสร็จใหมๆ ในตอนโนนก็เกิดความเสียหายขึ้นมา
เน่ืองจากชั้นลางคอนขางโลง และมีโครงสรางแข็งที่มุม (รูปที่ 4)

ตารางที่ 1  เหตุการณแผนดินไหวครั้งสําคัญในประเทศไทย

 วัน เดือน ป ขนาด        ตําแหนง          บริเวณที่รูสึกสั่นไหว
(ริคเตอร)     (เมอรแคลลี)

พ.ศ. 2088 - เชียงใหม ยอดเจดียหลวงในเชียงใหมหัก
17 ก.พ. 2518 5.6 อ.ทาสองยาง จ. ตาก ภาคเหนือ (VI) และภาคกลาง
22 เม.ย. 2526 5.9 กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
11 ก.ย. 2537 5.1 อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ (V-VI)
12 ก.ค. 2538 7.2 ประเทศพมา ภาคเหนือ (V-VI) และรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
22 ธ.ค. 2539 5.5 พรมแดนไทย-ลาว ภาคเหนือ (V-VI)
22 ม.ค. 2546 7.0 สุมาตรา ภาคใต และรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
22 ก.ย. 2546 6.7 พมา ภาคเหนือและรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
26  ธ.ค. 2547 9.0 สุมาตรา ภาคใตและรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
8 ต.ค. 2549 5.6 พมา ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี

สมุทรสงคราม
13 ธ.ค. 2549 5.1 อ.แมริม จ.เชียงใหม เชียงใหม เชียงราย
16 พ.ค. 2550 6.3 ประเทศลาว ภาคเหนือตอนบน และรูสึกไดที่กรุงเทพฯ
24  มี.ค. 2554 6.8 พมา ภาคเหนือ รูสึกไดที่กรุงเทพฯ

อาคารเสียหายปานกลาง
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รูปที่ 2  ความเสียหายแผนดินไหวที่ตึกโรงพยาบาลพาน (จังหวัดเชียงราย) กันยายน 2537
ซ่ึงมีความแรง 5.1 หนวยริกเตอร จุดศูนยกลางอยูหางออกไป 25 กิโลเมตร

รูปที่ 3  ลักษณะการแตกราวบางสวนจากแผนดินไหวระดับกลาง

รูปที่ 4  ความเสียหายที่ตึกใหมของโรงเรียนจากแผนดินไหวอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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รูปที่ 5-7 เปนอาคารอีกหน่ึงหลังที่มีความเสียหายเหมือนกัน เปนอาคารโรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย  ความเสียหายจากเสาสั้นจากแผนดินไหวที่ลาว ขนาด 6.3 หนวยริกเตอร
เม่ือ พ.ศ. 2550

รูปที่ 5  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปที่ 6  ลักษณะการแตกราวของเสาตนที่ 1 และตนที่ 2 ตามลําดับ
ขนาดความกวางของรอยแตกราวประมาณ 10 มม.
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ถาเกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่ใกลกวาน้ี อาคาร สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งกอสรางพื้นฐานทั้งหลาย
มันสามารถใชงานไดดีหรือเปลา  และถาเกิดความเสียหายสามารถซอมแซม กูกลับมาใหทํางานในเวลา
อันเร็วหรือไม

ทางหนวยงานของ UN ตระหนักในเรื่องน้ี ก็บอกวาถึงเวลาที่ตองมีการเตรียมพรอมใหเมือง
มีความสามารถในการฟนตัวไดเร็ว ทําอยางไรใหเมืองฟนตัวไดเร็ว  มาตรการบรรเทาภัยพิบัติจากภัยอะไร
ก็ตามจะตองทําใหอาคารและโครงสรางพื้นฐานตองม่ันคงแข็งแรง ถานํ้าทวมตองพนนํ้า นํ้ามาแลวตอง
ไมสรางความเสียหาย เชน สึนามิ  และถามีสิ่งที่ลอยมากับนํ้าชนเสาตนเดียวตองไมทําใหอาคารพังหมด
ตองเตรียมระบบเพื่อการบรรเทาภัย ระบบไฟฟา ระบบโทรคมนาคม ระบบประปา และระบบสาธารณสุข
เปนตน มาตรการทางดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย การเสริมสรางศักยภาพทางปญญา การติด
อาวุธทางปญญาใหกับประชาชน และมาตรการบรรเทาภัย การจัดการในยามภาวะฉุกเฉิน

มีการประชุมที่เจียวโกะ ประเทศญี่ปุน มีขอตกลงระดับนานาชาติ เม่ือป 2005 เปนเวลา 10 ป
หลังจากแผนดินไหวที่ Kobe ประเทศญี่ปุน  ที่ประชุมมีมติจะตองเนนในการปองกันภัยธรรมชาติและ
เสริมสรางความแข็งแรงใหอาคารสําคัญ อาคารสาธารณะ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ระบบคมนาคม
ระบบโทรคมนาคม โดยตองออกแบบและเสริมกําลัง เพื่อทําใหสิ่งเหลาน้ีรับภัยธรรมชาติไดพอสมควร
และสามารถที่จะใชงานได หากเกิดเหตุการณขึ้นมาก็สามารถกูกลับมาไดในเวลาอันรวดเร็ว  อาคารที่มี
อยูในประเทศไทยที่ตานแผนดินไหวมีนอย เพราะกฎหมายของประเทศเราพึ่งออกมาเม่ือป 2540 ฉบับ
แรกออกมาเพื่อบังคับใชใน 10 จังหวัด ใชกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ และ 1 จังหวัดบริเวณที่มีรอยเลื่อน
กาญจนบุรี และตอมาไดปรับปรุงใหครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใหเฝาระวัง 7 จังหวัด
ภาคใต รวมทั้งหาดใหญซึ่งจะตองพิจารณาในการออกแบบอาคารใหมีคุณลักษณะที่ดี  วิศวกรโยธาจะ
ตองรูวาจะตองทําอยางไร มีกฎหมายอยู ถาจะใหใครออกแบบตองถามวา เขาไดพิจารณาตามแบบที่
กฎหมายบังคับไวหรือเปลา

รูปที่ 7  ลักษณะรอยแตกราวตามแนวยาวของเสาอาคาร
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เน่ืองจากกฎหมายเพิ่งออกมาไดไมนาน และมีอาคารเกาที่สรางมากอนหนามากมาย และไม
สามารถรับแรงแผนดินไหวที่คาดวาจะเกิดขึ้นได แตโชคดีที่ภาพการเกิดซ้ําของแผนดินขนาดใหญมาก
ที่อาจเกิดไดตามรอยเลื่อนขนาดใหญ คาบมันยาวมากระดับพันป แตไมไดหมายความวา มันจะไมมาใน
เดือนหนาหรือปหนา ไมมีใครรูได เพียงแตวาระยะเวลาที่จะเกิดซ้ําอีกมันยาวนานมาก ทําใหเรามีเวลา
เตรียมตัว เพราะอาคารทั่วไปมีระยะเวลา 50-100 ป แตก็อยาประมาทเดินทางสายกลาง ในการรับมือ
ภัยพิบัติธรรมชาติ เน่ืองจากอาคารไมไดออกแบบใหตานทานแผนดินไหวเพียงพอมีจํานวนมาก ก็ตองมี
การวางโลจิสติกส  การจัดลําดับกอนหลังของเสนทางคมนาคมไหนเสนหลัก  เหมือนเสนเลือดใหญจะ
ตองดูแลอาคารตางๆ โครงสรางพื้นฐานในเสนทางน้ันๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรงที่ดี เพื่อเปนเสนทางที่
ปอนลําเลียงอาหาร ความชวยเหลือตางๆ ยามที่เกิดภัยพิบัติ ก็ตองมีการจัดการที่ดี

อาคารสําคัญในกรุงเทพมหานคร   อาคารที่ใชบัญชาการทั้งหลาย  เชน  ทําเนียบรัฐบาล  ศูนย
บัญชาการตํารวจ  ทหาร  ศาลากลางจังหวัด  ที่วาการอําเภอ  ตองทําการประเมินความแข็งแรง
ตั้งงบประมาณใหสามารถดูแลสิ่งเหลาน้ี และเสริมสรางสมรรถนะของอาคารเชนเดียวกัน ไมใชเฉพาะ
แผนดินไหวรวมถึงอาคารที่ เกิดนํ้าทวมอยู   ตอนน้ีมีเทคโนโลยีที่สามารถยกอาคารใหมันสูงขึ้น ก็ตั้ง
งบประมาณในการยกตึกขึ้นมา ตองมีการเตรียมพรอมไมใชภัยมาแลวทําไมทัน ตัวอยางที่เฮติ ซึ่งไมมี
การเตรียมความพรอมทางดานแผนดินไหวไวเลย  เม่ือเกิดแผนดินไหวตนปที่แลว  อาคารบานเรือนพัง
มากมาย ไมเวนแมแตทําเนียบประธานาธิบดี ศูนยบัญชาการตางๆ เม่ือมันไมมีอาหารการกินก็เกิดปญหา
การปลนสะดมไปทั่ว  ซึ่งก็เปนตัวอยางของตางประเทศที่ใหเราเรียนรูเพื่อเอามาประยุกตใช

บานเรารูแตเราไมทํา ไมตั้งงบประมาณ การปองกันมักจะจัดไวในลําดับหลังๆ พอเวลาเกิดภัย
ก็เกิดความเสียหายใหญหลวงขึ้นทุกที  ดังน้ันตองมีการเตรียมงบประมาณ  โรงเรียนตองเสริมความ
แข็งแรง หรือถาในถ่ินนํ้าทวมตองทําระบบปองกันที่ดี โดยสามารถใชเปนที่อพยพ ที่พักพิงชั่วคราวของ
ผูอพยพได ในตอนน้ีเรามีอาคารพักพิงสําหรับผูอพยพนอยมากๆ ทุกอยางเปนไปตามยถากรรม อาคาร
อพยพจริงๆ ตองมีความม่ันคงแข็งแรงกวาอาคารทั่ วไป ดังน้ันตองมีการวิเคราะหและประเมินดูวา
คนจํานวนมากๆ เขาไปอยูแลวจะปลอดภัย  นอกจากน้ีอาคารที่เสาสั้น อาคารโครงสราง ไมแข็งแรง
อาคารที่มีลักษณะไมดี อาคารสําเร็จรูปที่วางไวบนคานเฉยๆ ไมมีการยึดติดกับตัวอาคาร เชน ประเทศ
ที่จีน เม่ือเกิดภัยแผนดินไหวรุนแรงก็งายที่จะเกิดการพังทลายลงมา สิ่งเหลาน้ีเปนอาคารที่ ไมม่ันคง
แข็งแรง พื้นสะพานที่วางอยูบนตอหมอที่ใหญไมเพียงพอ ไมมีสิ่งยึดรั้งไว จํากัดการลื่นไถลของพื้น อันน้ี
ก็อาจทําใหเกิดความเสียหายได  จําเปนตองมีการแกไขซึ่งก็เปนหนาที่ของเจาหนาที่บานเมืองที่เก่ียวของ
หรือบริษัทเอกชนที่ดูแลระบบขนสงมวลชน

ตัวอยางดังกลาวขางตนน้ัน เปนการเตรียมพรอมทางดานอาคาร ถาอาคารแข็งแรงอยูแตระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ไมสามารถจะดําเนินการได ระบบไฟฟาไมมี อยางโรงงานไฟฟานิวเคลียร Fukushima
ในประเทศญี่ปุน มันก็ลมเหลว ก็เกิดวิกฤตขึ้นมาทันที ตอนน้ีเราก็ไมรู ขาววาเขาสามารถควบคุมสาร
กัมมันตภาพรังสีไดมากนอยอยางไร ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของกับสิ่งสาธารณูปการ เก่ียวกับอาคาร
พื้นฐานจําเปนตองสํารวจ และเตรียมความพรอมของระบบบรรเทาภัย เชน สํารวจสภาพอุปกรณตางๆ
ไวใหดี  สิ่งเหลาน้ีเราตองมีการวางแผนและเตรียมไวลวงหนา สํารวจอะไหลที่ตองซอมแซมเม่ือเกิด
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ความเสียหายจากภัยพิบัติ เรามีอะไหล อุปกรณที่จะซอมหรือเปลา ตองเตรียมเอาไว ทุกหนวยควรยาย
ระบบไฟฟาไปไวในที่สูง ตองใชงบประมาณ ตองมีการวางแผนขามป สิ่งเหลาน้ีก็เปนปญหาที่เราสามารถ
เรียนรูไดจากในอดีต  ระบบโทรคมนาคมฉุกเฉิน เรารูอยูแลวจากภัยสึนามิ มือถือใชไมได ตองมีวิทยุ
แบบพิเศษ โดยเฉพาะหนวยงานที่ เก่ียวของกับโรงพยาบาล หรือผูที่บรรเทาสาธารณภัยก็ตองมีระบบ
พวกน้ีไวใชในภาวะฉุกเฉิน

มาตรการการใชกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายก็สําคัญ เชน ตองมีการแกกฎหมายบางอยาง
เพื่อใหสามารถใชกฎหมายบางอยางได ในการสรางอาคารเพื่อตานแผนดินไหวก็ตองออกแบบโดยวิศวกร
ที่มีความรูและก็ตองกอสรางไปตามแบบ ตองออกแบบตามกฎกระทรวงตามป 2550 ตามฉบับปจจุบัน
และตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ประชาชนจะทราบไดอยางไรวาอาคารสิ่งกอสราง
ที่ออกแบบวางขาย ไดกอสรางเปนไปตามแบบกฎกระทรวง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนเรื่องยากที่เราจะรู แตถามี
มาตรการทางกฎหมาย มีการกําหนดใหอาคารชุด อาคารสาธารณะตองเปดเผยแบบ ในสวนที่เก่ียวของ
กับความม่ันคงของอาคาร  จะทําใหผูประกอบการ วิศวกร ระมัดระวัง ปฏิบัติทําใหดี  อันน้ีเปนหลัก
ธรรมชาติ ถาไมมีการตรวจสอบเปดเผย ทุกอยางก็จะทําแบบลับๆ แตถามีการเปดเผยขั้นตอนเหลาน้ี
จะมีการตรวจสอบระมัดระวังไปในตัวเชนกัน   เหมือนการคอรัปชั่น เราบังคับใหนักการเมืองเปดเผย
ทรัพยสิน ฉันใดฉันน้ัน แตตอนน้ียังไมมีกฎหมายน้ี

มาตรการ Emergency response หรือมาตรการเตือนภัยฉุกเฉินกับการบูรณาการหนวยงานที่
เก่ียวของทั้งภาครัฐ หนวยงานทหาร ตํารวจ พลเรือน และเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัคร มีแผน
ปฏิบัติการรวมทั้งซอมแผนทุกขั้นตอน

มาตรการทางดานการเสริมปญญาเปนเรื่องสําคัญในระยะยาว ไมใชแกปญหาแบบวาไปที ในการ
แกปญหาระยะยาวตองเสริมปญญาใหกับเยาวชนรุนหลังและประชาชนดวย  เรื่องการเตือนภัยอยากจะ
เรียนใหทราบ แมแตญี่ปุนที่มีวิทยากรกาวหนาที่สุดในโลก หรืออเมริกา ยังสามารถเตือนไดนอย คือจะถูก
เพียง 1-2 ครั้งจาก 10 ครั้ง  เราตองอธิบายใหชาวบานเขาใจวาการเตือนภัยทางวิทยาศาสตรยังไม
สามารถคิดคนในการเตือนไดถูกตองชัดเจน แมนยํา นอกจากภัยบางอยาง มันมีความไมแนนอนมาก
ดังน้ันตองปลอดภัยไวกอน เตรียมการอพยพ  เม่ือมีการเตือนภัย แตภัยยังไมมา ก็อยาไปวาใคร เขาตาง
หวังดี  ไมเจตนาหลอกใคร  เราควรดีใจที่ไมมีความเสียหาย  ภัยไมมี  เตือนภัยทุกครั้งเราตองทําตาม
คําแนะนําทุกครั้ง  อันน้ีเปนสิ่งที่ตองบอกประชาชนใหรูแลวก็เปนธรรมชาติของคน

สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพควรปลูกจิตสํานึกของนักศึกษา  สําหรับวิศวกรใหยึดม่ันใน
คุณธรรมจริยธรรมและความถูกตอง  หนวยงานตางๆ  รวมทั้งสื่อมวลชน  ซึ่งเดี๋ยวน้ีก็ดีขึ้นมาก  เรื่อง
ของจริยธรรมก็เปนเรื่องสําคัญสําหรับผูเก่ียวของไมวาจะเปนวิศวกรหรือผูประกอบการ ถาทานไมยึด
ในหลักการที่ถูกตอง ไมปฏิบัติตามหลักวิชาการ ทําใหอาคารพัง ทําใหนักเรียนตาย ชาวบานตาย ครูเสีย
ชีวิตจากการชวยเหลือเด็ก  วิศวกรควรออกแบบสิ่งกอสรางใหสรางสรรค ใหเปนการพัฒนาประเทศ
ไมใชเปนหลุมฝงศพ
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ภัยพิบัติจากรอยเลื่อนและสถานการณ
แผนดินไหวในประทศไทย

ดร.ไพบูลย  นวลนิล
ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เปนที่ทราบกันดี เรื่องภัยพิบัติจากแผนดินไหวเปนภัยพิบัติที่เราไมสามารถหลบหนีไดพน ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดจากพายุ หิมะ ฝน นํ้าทวมเกิดเปนฤดูกาล  แตแผนดินไหวไมมีฤดูกาล สามารถเกิดได
ทุกวัน และเกิดไดวันละหลายๆ ครั้ง ซึ่งเปนสิ่งที่เราไมสามารถทราบได และที่สําคัญภัยแผนดินไหวถือวา
เปนภัยของประชาคมโลก เชน ถาเกิดแผนดินไหวในพมา หรือลาว หรือเวียดนาม แมแตจีน จะสามารถ
กระทบในประเทศไทยดวย แผนดินไหวมาไดเลยไมตองขอวีซา ภัยแผนดินไหวจะเกิดในที่ที่เปนรอยตอ
ของแผนทวีป แผนทวีปแบงออกเปนแผนประมาณ 15 แผน เปนแผนใหญจํานวน 12 แผน บานเราอยู
บนแผนใหญ เรียกวา ยูเรเชียนเพลส หรือแผนยูเรเชีย หรือแผนอินเดียนเพลส ที่อยูติดๆ กัน เปนตน
และมีแผนเล็กๆ อีก 3 แผน แผนดินไหวเปนภัยธรรมชาติที่รายแรงที่สุดกับมวลมนุษยชาติ เหตุการณ
ภัยพิบัตินํ้าทวมที่บานเรา ประมาณการณไวแสนลานบาท  สวนแผนดินไหวที่โกเบ ประเทศญี่ปุน เม่ือ 17
มกราคม 2538 ไดสรางความเสียหายมีมูลคามากถึง 4.5 ลานลานบาท โดยเปนแผนดินไหวแคครั้งเดียว
และแผนดินไหวใชเวลาแคชั่วพริบตาที่จะทําลายอาคารบานเรือน ชีวิตผูคน  สวนนํ้าทวมบานเราเคลื่อน
ลงมาจากเชียงใหมลงมาเรื่อยๆ ซึ่งสามารถคาดการณไดวาจะถึงน่ันถึงน้ี ใกลจะถึงกรุงเทพ เปนตน
แตแผนดินไหวแคช็อคเดียว ทุกอยางเสียหายหมด เชน แผนดินไหวที่เมืองถังชาน ประเทศจีน ในป 1970
ขนาด Mw 7.5  เมืองถังชานเทาเมืองหาดใหญ ทุกอยางราบเปนหนากลองทั้งเมือง ใชเวลาบูรณะ 20
กวาป นํ้าทวมหาดใหญ แปบเดียวบูรณะฟนคืนชีพได แตแผนดินไหวใชเวลานานมาก  ที่ประเทศเฮติใช
เวลาไมนอยกวา 15 ป  แผนดินไหวไครสเชิรต ประเทศนิวซีแลนด ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ดี และการออกแบบ
ปองกันไวแลว ก็ยังตองใชเวลาอยางนอยๆ ก็ 4-5 ป ซึ่งเปนความเสียหายมหาศาล แผนดินไหวขนาด
เกิน 5 สามารถบันทึกไดทั่วโลก  แผนดินไหวโกเบ เสียชีวิต 6,400 คน บาดเจ็บ 150,000 คน มูลคาความ
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เสียหาย 4.5 ลานลานบาท มันเปนตัวเลขที่ไมนอย แตเราก็โชคดีแผนดินไหวเกิดตามรอยตอของแผน
เปลือกโลก (plate)

รูปที่ 1 เปนแผนที่ตําแหนงการเกิดแผนดินไหวขนาด M>5 ทั่วโลกชวงป 2525-2552 ในชวง 38 ป
ที่ผานมา ชัดเจนวาบริเวณที่เกิดแผนดินไหวก็อยูตรงรอยตอของแผนเปลือก ที่เกิดมากๆ ก็ตรงวงแหวนไฟ
ที่เราไดยินจากขาวหรือเรียนรูมา  ซึ่งเปนบริเวณแนวภูเขาไฟหรือวงแหวนไฟ (ring of fire) ที่อยูรอบๆ
มหาสมุทรแปซิฟก

รูปที่ 1  แผนที่ตําแหนงการเกิดแผนดินไหวขนาด M>5 ทั่วโลกชวงป 2525-2552 (ขอมูลจาก USGS)

เรามาดูสถิติขอมูลที่บอกวาแผนดินไหวทุกวัน ขนาดเทาไหร มันไหวก่ีครั้ง แผนดินไหวทั่วโลกในรอบ
38 ปที่ผานมา ระหวางป 2516- 2553 ซึ่งมีคาเฉลี่ยดังน้ี

ขนาดใหญมากคือ M>9 ริคเตอร  มี 2 ครั้ง  หรือเฉลี่ย 19 ปตอครั้ง
ขนาด M 8-8.9  มี 28 ครั้ง  เฉลี่ย 1.35 ปตอครั้ง
ขนาด M 7-7.9  เฉลี่ยเดือนละครั้ง
ขนาด M 6-6.9  เฉลี่ยเดือนละ 10 ครั้ง
ขนาด M 5-5.9  เฉลี่ยวันละ 4 ครั้ง
แตถาขนาดเกิน M>2 ริคเตอร ที่เรียกวา microearthquake เกิดขึ้นบอยมากคือ นาทีละ 2 ครั้ง

เพราะฉะน้ันอยากทําความเขาใจวา แผนดินไหวเกิดขึ้นในโลกน้ีไดทุกนาที คลื่นแผนดินไหวที่เดินทางจาก
จุดศูนยกลางแผนดินไหวไปไดทั่วโลก แผนดินไหวที่สุมาตราเหนือเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ขนาด Mw=
9.1 หรือ 11 มีนาคม 25554 ที่ญี่ปุน คลื่นแผนดินไหวสามารถเดินทางไดทั่วโลก 7 รอบ เน่ืองจากพลังงาน
ของมันมากมายมหาศาล

ปจจุบันเราไดยินขาวแผนดินไหวเกิดบอยๆ  มันเปนความผิดปกติหรือไม?  เน่ืองจากบานเรามี
ขบวนการสรางขาวลือ ลาสุด 30 ธันวาคม 2553 มีขาวลือวาจะเกิดสึนามิทั้งอาวไทยและอันดามัน เวลา
เที่ยงคืนสามสิบนาที พรอมกันและจะเสียหายมหาศาล คลื่นนํ้าทะเลจะบุกมาถึงที่คอหงส ผมไดแจงขาว
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วาอยาไปเชื่อ ตองตอสูกับขาวลืออยางโดดเดี่ยว หาเวทีมาพบสื่อมวลชนเอง  สําหรับสื่อ ถาขาวราย
ลงใหฟรี ถาขาวดีตองจางลง หมายความวาตองเชิญสื่อมวลชนมาเพื่อจะแจงขาว  จากกรณีขาวลือ
ดังกลาวทําใหจังหวัดสตูลเสียหายถึง 40 ลาน เน่ืองจากนักทองเที่ยวยกเลิกทัวรทั้งหมด หนวยงาน
ความม่ันคงควรมาปราบขบวนการขาวลือ  แต ณ ตอนน้ันยุงอยูกับการปราบเสื้อแดง ไมมีความสนใจ
เรื่องน้ี ทําใหภาคใตเสียหาย ปญหาจะเกิดกับชาวบานที่หากินกับวงจรทองเที่ยว ยังไงตองชวยชาวบาน
ขอขอบคุณสื่อหลายๆ สํานักที่คอยชวยเหลือใหทํางานงายขึ้น

เราจะมาดูขอเท็จจริง แผนดินไหวที่เกิดที่เกาะสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือ 26 ธันวาคม
2547 ขนาด Mw = 9.1 หรือ 11 มีนาคม 2554 ที่ญี่ปุนและที่ชิลีเม่ือปที่แลว แผนดินไหวขนาดน้ีเราเรียก
Giant earthquake (แผนดินไหวขนาดยักษ) ซึ่งทําใหเกิดแผนดินไหวตาม (aftershocks) เฉพาะในอันดามัน-
สุมาตรา 5,000 กวาครั้ง ญี่ปุนก็ยังไมจบ มีกันมาเรื่อยๆ ที่พมาเกิด 200-300 ครั้ง

วิทยาการเรื่องแผนดินไหว ตองมีความรวมมือ ความตระหนักจากรัฐบาลของทุกๆ ประเทศ จึงมี
การสรางสถานีเครือขายตรวจวัดแผนดินไหวไวใชเปนขอมูลในการคาดการณตรวจวัดแผนดินไหว ในญี่ปุน
สถานีตรวจวัดแผนดินไหวกับ Seven-11 มีอัตราสวน 1 ตอ 7 หมายความวา ถาทานเจอราน Seven-11
จํานวน 7 ราน ทานจะเจอสถานีตรวจวัดแผนดินไหว 1 สถานี ซึ่งในญี่ปุนมีทั้งหมด 1,500 กวาสถานี
สวนบานเราตอนน้ีมี 40 สถานี กรมอุตินิยมวิทยา ทาน ผอ.เฝาระวังแผนดินไหว กลาววา รัฐบาลใหงบมา
ซอมบํารุง 15 สถานี อีก 25 สถานีไมมีงบประมาณซอมบํารุงจึงปลอยไว สรุปวารัฐลงทุน 400-500
ลานไมไดใชอะไร อันน้ีคือปญหาของบานเรา เราไมไดเอาขอมูลมาใชในเชิงวิชาการ การเก็บขอมูลก็ไมมี
ความตอเน่ือง เอาขอมูลมาใชเฉพาะการรายงานการเกิดแผนดินอยางเดียว

มาดูสถิติแผนดินไหวที่มีขนาดสูงสุด  5 อันดับของโลก คือ
1. แผนดินไหวที่ชิลี  วันที่ 22 พฤษภาคม 2503  ขนาด Mw9.5
2. แผนดินไหวที่อลาสกา อเมริกา  วันที่ 25 มีนาคม 2507  ขนาด Mw 9.2
3. แผนดินไหวที่สุมาตราเหนือ อินโดนีเซีย  วันที่  26 ธันวาคม 2547  ขนาด Mw 9.1
4. แผนดินไหวที่ญี่ปุน  วันที่ 11 มีนาคม 2554  ขนาด Mw 9.0
5. แผนดินไหวที่ชิลี  วันที่ 27 กุมภาพันธ 2553  ขนาด Mw 8.8
เพราะฉะน้ันขาวลือที่บอกวาแผนดินไหวที่จะเกิดมากกวาขนาด 9.5 จึงเชื่อถือไมได เพราะวาสถิติ

โลกแผนดินไหวที่ใหญที่สุด มีขนาด 9.5 ริคเตอร พลังงานของแผนดินไหว ที่มีขนาดตางกัน 1 หนวย
ไมวา 4 กับ 5 หรือ 5 กับ 6 ที่ตางกัน 1 หนวย จะมีพลังงานตางกัน 33 เทา ถาตางกันที่ 2 หนวย
ก็ตางกันเปนพันเทา ดังน้ันที่สุมาตราเหนือขนาด Mw 9.1 แลวถามันจะเกิด 10 พลัง จะตางกัน 30 กวาเทา
รับรองไดวาไมมีเหลือ  ธรรมชาติมันสามารถปรับตัวไดตามธรรมชาติของมัน เปลือกโลกไมสามารถสะสม
พลังความเคนไดไปมากกวาน้ัน หมายความวา มันจะปลอยพลังงานออกมากอน กอนที่จะสะสมพลังงาน
ไดมากกวาน้ัน ขนาดใหญในรอบสิบปเกิน Mw 8 เฉลี่ยในโลกน้ี จะเกิดปละครั้งเทาน้ัน

จากการศึกษาพบวาแผนดินไหวเกิดจากรอยเลื่อนของแผนเปลือกโลก รูปที่ 2 น้ีเปนขอมูลจาก
กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ศึกษาในประเทศไทย ซึ่งพบ 13 รอยเลื่อนที่มีพลัง  สวน
ภาคใตของเราพบ 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลองมะรุย และรอยเลื่อนอ่ืนที่มี
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ประวัติของแผนดินไหว คือ รอยเลื่อนปว รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ เม่ือวานน้ีก็เกิดแผนดินไหวที่รอยเลื่อนเมย
ขนาด ML 3.1 ที่อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก

เม่ือไหรแผนดินไหวรุนแรงมันจะเกิดและมีขนาดรุนแรงสุดซักเทาไหร?  ถาดูจากตารางที่  1
คาบอุบัติซ้ําก็เปนพันป นอยที่สุด 1,300 ป  สําหรับรอยเลื่อนแมยม หลักฐานทางธรณีวิทยาที่ไดจากการ
ขุดรองสํารวจ มันเลื่อนไปเทาไหร แลวคํานวณมาจากขนาดแผนดินไหวที่เคยเกิดมาแลว รอยเลื่อนมีพลัง
หมายความวา รอยเลื่อนไหนมีพลังอยูหรือไม คําจํากัดความวามันเคยเกิดแผนดินไหวในรอบ 10,000 ป
หรือไม? ถารอยเลื่อนน้ันเคยเกิดแผนดินไหวในรอบ 10,000 ป แสดงวารอยเลื่อนน้ันมีพลัง ตารางที่ 1

รูปที่ 2  รอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี
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น้ีเปนขอมูลจากการขุดรองสํารวจและคํานวณ แตผมยังไมเชื่อเทาไหร เพราะวาโอกาสที่เกิดการสะสม
ของการเคลื่อนตัวจากการเกิดแผนดินไหวหลายครั้งก็เปนไปได ผมพยายามถามนักธรณีวิทยาวาเปนไป
ไดหรือไม เพราะบางทีครั้งแรกอาจเกิด M=5 ขยับไป 5 ซม. และพอเกิดอีกครั้ง M=6 ขยับไป 20 ซม.
แตพอเราไปขุดรองสํารวจวัดได 25 ซม. ทีเดียวแลวมาคํานวณวาได M=7 เปนตน อันน้ีก็ยังเปนคําถาม
กันอยู เพราะหากสังเกตจากขอมูลในตารางที่ 1 ขนาดของแผนดินไหวของรอยเลื่อนมีขนาดที่เคยเกิด
M>7 ทั้งน้ัน  ไมวารอยเลื่อนจะยาวก่ีกิโล ก็ยังหาขอสรุปกันอยู

ตารางที่ 1 แสดงขนาดสูงสุดและคาบเวลาอุบัติซ้ําของรอยเลื่อนหลักในประเทศไทย
(Petersen et al., 2007)

        Name Length M Annual Recurrence          Reference
(km) probability interval (yr)

Khlong Marui fault 348 7.51 7.8494E-06 127,398 Wong and others, 2005
Long fault 63 7.17 6.84 64E-05 14,606 Fenton and others, 2003
Mae Chan fault 154 7.51 2.4319E-04 4,112 Kosuwan and others,

2003
Mae Kuang fault 34 6.86 2.6250E-04 3,809 Rhodes and others, 2004
Mae Yom fault 27 6.74 7.6717E-04 1,303 Charusiri and others,

2006
Moei fault 226 7.51 1.8383E-04 5,439 Saithong and others, 2005
Nam Pat fault 38 6.91 1.1574E-04 8,640 Fenton and others, 2003
Phayao fault 30 6.80 1.3075E-04 7,648 Fenton and others, 2003
Phrae Basin fault 65 7.18 6.9868E-05 14,312 Fenton and others, 2003
Phrae fault 73 7.24 4.7533E-05 21,037 Udchachun and others,

2005
Pua fault 80 7.29 3.6844E-04 2,714 Fenton and others, 2003
Ranong fault 523 7.51 1.x1801E-04 8,473 Wong and others, 2005
Sri Sawat fault 209 7.51 2.8216E-04 3,544 Kosuwan and others,

2006
Thoen fault 107 7.43 9.2634E-05 10,795 Charusiri and others,

2004; Pailoplee, 2004
Three Pagodas fault 380 7.51 4.7944E-04 2,085 Charusiri and others,

2004; Kosuwan and
others, 2006
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สําหรับประเทศไทยและบริเวณใกลเคียง ที่ตองบอกวาบริเวณใกลเคียงเน่ืองจากคลื่นแผนดินไหว
สามารถไปไดเกือบทุกที่ ขนาด 4.5 ริคเตอร มี 252 ครั้ง เฉพาะในพื้นที่บริเวณน้ี ขนาด M=5 ขึ้นไป มี
84 ครั้ง (รูปที่ 3) อันน้ีเปนสถิติขอมูลจาก USGS หรือสํานักวิจัยธรณีของอเมริกา ซึ่งเปนขอมูลที่บันทึก
ไดในระยะไกล เครือขายของ USGS ที่กระจายอยูทั่วโลก  โดยขอเท็จจริง ขอมูลแผนดินไหวที่เกิดที่
ประเทศไทยนอยกวา 4<M จะถูกบันทึกดวยเครือขายทองถ่ินของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเรามีอยู 40 สถานี
ตอนน้ี พอเอาขอมูลของทุกสํานักมารวมกันจะไดรูปวงสีมวงๆ คือทั้งหมด มันจะเพิ่มขึ้นมากมาย ในพื้นที่
น้ีก็จะเปนหม่ืนๆ ครั้ง ประมาณเปน 12,000 ครั้ง หัก aftershock จะเหลือ 6,000 กวาครั้ง เพราะวา
aftershock ไมเอามาคิดในขอมูลเชิงสถิติ น้ีก็แบงเปนโซนๆ ขอมูลจาก ISC, USGS และ TMD 3 แหง
มารวมกันในเหตุการณที่ไมซ้ํากัน แลวก็มาคํานวณในเชิงสถิติ (รูปที่ 4) เปนวิธีการที่เปนที่ยอมรับในปจจุบัน
ในแตละโซนวา ความนาจะเชื่อถือไดวามันจะเกิดแผนดินไหวขนาดแรงสุดซักเทาไรในแตละโซน (ตารางที่
2)  เริ่มจากโซน 11 ทางภาคเหนือ ขนาดสูงสุดที่เคยบันทึกได M=6.7 (maximum observed magnitude
M=6.7)  อยางโซนน้ี (โซน 10) เคยเกิดมาแลว M=6.1 แตคาดการณวาจะเกิด M=6.5 เปนตน หรือวาโซน
T1 เคยเกิดมาแลว M=6.7 คาดการณวาจะเกิด M=7.3  อันน้ีที่คาดการณวาขนาดของแผนดินไหวในโซน
น้ันๆ  จะเกิดเทาไหร  ใชจากสถิติที่ เคยเกิดมาเม่ือรอยปที่ผานมา  ไมไดใชขอมูลการขุดรองสํารวจ
ก็พยายามเอามาดูกันวาจะไปไดดวยกันหรือไม

รูปที่ 3  ซาย: Mณ 4.5 (252 events, USGS) และ ขวา: Mณ 5 (84 events), USGS
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ตอไปเราจะมาดูในเรื่องคาบอุบัติซ้ํา อยางถาเชื่อขอมูลของการขุดรองสํารวจก็รอบอุบัติซ้ําเปน
1,000 ปขึ้นไป แตโดยขอเท็จจริงถาเอามาพลอต (รูปที่ 5) ในพื้นที่ที่แสดงขนาด Mw 9.1 ริคเตอร มีคาบ
อุบัติซ้ํา 120 ป ± 15 ป  ขนาด Mw 8 มีคาบอุบัติซ้ํา 10 ป  ขนาด Mw 7 มีคาบอุบัติซ้ํา 1.5 ป  ขนาด
Mw 6 มีคาบอุบัติซ้ําครึ่งป  ขนาด Mw  5 มีคาบอุบัติซ้ํา 0.1 ปหรือประมาณเดือนละ 1 ครั้ง อันน้ีเปน
ขอมูลทางสถิติ ที่ผมเอาขอมูลในแผนที่มาพลอตในเชิงสถิติมันบอกวาอยางน้ี ทีน้ีมาดูของกรมทรัพยากร
ธรณี (รูปที่ 6) รายงานหลังจากแผนดินไหวที่พมา เขาไดรวบรวมจากกรมอุตินิยมวิทยาที่จุดดําๆ ขาวๆ คือ
ตําแหนงแผนดินไหวที่รายงานโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายเฝาระวังแผนดินไหว เน่ืองจากกรมทรัพยฯ มี
ขอมูลรอยเลื่อนแขนงตางๆ สีแดง แตขอสังเกต เม่ือกรมอุตุและกรมทรัพยฯ บรรยายเวทีเดียวกัน เอา
รูปน้ี (รูปที่ 7) ไปแสดง แลวถามกรมทรัพยฯ วาตําแหนงรอยเลื่อนถูกตองหรือไม ผอ.สุวิทย ฝายเฝา
ติดตามแผนดินไหวของประเทศไทย บอกวาชัดเจนเพราะมองเห็น สังเกตุจาก GPS  แลวก็ไปถาม ผอ.
บุรินทร จากขอสงสัยที่วาเราเขาใจวาแผนดินไหวเกิดบริเวณรอยเลื่อน แตรูปน้ีไมไดเกิดตรงบริเวณรอย
เลื่อนเลย ปญหาอยูตรงไหน การหาตําแหนงคลาดเคลื่อน ทานใชโมเดลของความเร็วคลื่นอยางไร เลย

รูปที่ 4  Seismicity of Thailand and Surrounding Areas 1900-2007, Data: ISC, USGS andTMD
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ตารางที่ 2 The Maximum Credible Earthquake (Mw): Parameters of seismic source
zones, T1-T13 and the whole region (TTH).

Source zone B-value Mc Maximum observed Maximum
(event number) magnitude ( max

obsm )  magnitude (mmax)

T1 (38) 0.91±0.1 4.8 6.7 7.3
T2 (842) 0.89±0.05 4.8 9.0 9.3
T3 (208) 0.90±0.09 4.8 8.6 8.9
T4 (125) 0.91±0.1 4.8 6.8 7.1
T5 (48) 0.84±0.1 4.2 5.6 6.2
T6 (255) 0.77±0.04 4.2 6.2 6.3
T7 (21) 1.07±0.1 4.2 6.3 6.7
T8 (274) 0.92±0.06 4.5 7.0 7.3
T9 (232) 0.85±0.06 4.2 7.2 7.5
T10 (34) 1.21±0.3 4.2 6.1 6.5
T11 (445) 1.26±0.06 4.2 6.7 6.7
T12 (310) 1.15±0.1 4.5 6.9 7.4
T13 (535) 1.17±0.1 4.5 6.2 6.9

TTH (3,367) 0.74±0.01 4.2 9.1 9.3

รูปที่ 5  คาบอุบัติซํ้า (Return Period) ของแผนดินไหวขนาดตางๆ
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รูปที่ 7  แผนดินไหวเกิดในบริเวณแนวรอยเล่ือน (Al-Damegh et al., 2004)

รูปที่ 6  แผนดินไหวพมาและ aftershocks
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 2554
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ถึงบางออที่ วาการกําหนดตําแหนงของแผนดินไหวของกรมอุตุฯ จะสั้นกวาปกติอยู  10% 100 กม.
ผิดพลาด 10 กม. หมายความวา จากแผนดินไหวที่ตรัง คลาดเคลื่อน 10-20 กม. คืออาจอยูคนละอําเภอ

ผมเอารูปสองรูปมาแสดง จากเครือขายที่ เขาหาตําแหนง (Located) ไดคอนขางจะถูกตอง
แนวเสนน้ีคือ เสนรอยเลื่อน (ตางสเกลกันนิดเดียว) มันชัดเจนวาตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวอยูตรง
แนวรอยเลื่อน แตของเรามันคลาดเคลื่อนอยู ปญหาอยูที่วาคนที่เอาขอมูลแผนดินไหวไปใชแลวคํานวณ
เปนคาความสั่นสะเทือน หรือที่เรียกวา Seismic Hazard Map หรือพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว ถามัน
คลาดเคลื่อนทําใหประชาชนเดือดรอน ถาออกเปนกฎหมายมาแลว ประชาชนตองปฏิบัติตาม เชน บานผม
อยูนาหมอม ผมออกแบบ 0.05 g ไดแตกฎหมายมาบังคับ 0.1 g ผมตองสรางบานแพงกวาคนอ่ืน ปญหา
จะเกิดตรงน้ัน ปญหามันจะเกิดถาคํานวณออกมาคลาดเคลื่อนทําใหชาวบานจะเดือนรอน ตอนน้ีกรม
อุตุนิยมวิทยายอมรับมาแลววาเขาคํานวณตําแหนงคลาดเคลื่อน แมแตการคํานวณขนาดก็คลาดเคลื่อน
เชนกัน  ผมไปพิสูจนใหเขาเห็น เขาก็ยอมรับวาในสวนน้ีก็กําลังหาทางปรับปรุงกันอยู

รูปที่ 8 น้ีเปนแผนดินไหวที่เกิดจากการกระตุนของมนุษย ไมไดเกิดจากธรรมชาติ เขื่อนสองเขื่อน
คือ เขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนวชิราลงกรณ ที่จังหวัดกาญจนบุรี  แผนดินไหวเม่ือ 22 เมษายน 2524 เกิด
5.9 ริคเตอร ที่บริเวณน้ี หลังจากน้ันก็เกิดแผนดินไหวตามหลังอีกหลายครั้ง มีการบอกวาเกิดจากการ
เก็บกักนํ้าในเขื่อน แตมาพลอตตําแหนงมันไมไดลงในเขื่อน มันหลุดไปนอกเขื่อน แลวสรุปวาอยางไร และ
งานวิจัยของชาวญี่ปุนเรื่อง กลไกการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมันก็ไมสอดคลองกับ lineation เสนของ
แนวรอยเลื่อนอันน้ีก็ไปคนละทาง เขาเลยสรุปวาแผนดินไหว M=5.9 ที่เกิดในวันน้ันคือแผนดินไหวที่เกิด
จากการเก็บกักนํ้าในเขื่อน แต aftershock ไมไดอยูในเขื่อน แลวจะสรุปวาอยางไร เชน เกิด main shock
ในเขื่อน aftershcok ก็ควรจะเกิดในเขื่อน เพราะนํ้าบนเปลือกโลกบริเวณน้ัน มันทําใหรับนํ้าหนักเพิ่มขึ้น
อันที่สองคือแรงเสียดทางของมันลดลง เหมือนเอานํ้ามันเครื่องไปหยอดทําใหความแข็งแรงของนํ้าลดลง
แผนดินไหวตามหลังควรเกิดในบริเวณใตนํ้า   อันน้ีถาเราเชื่อวาเปนแผนดินไหวที่เกิดจากนํ้าในเขื่อน
ตําแหนงมันควรอยูที่แถวนํ้า จึงคิดวาตําแหนงที่รายงานนาจะคลาดเคลื่อน

รูปที่ 9 เปนแผนที่ที่แสดงคาสั่นสะเทือน หรือที่เรียกวา Seismic Hazard Map แลวแตเราจะคิด
ในรอบก่ีป เราจะคิด 10% ในรอบ 50 ป เน่ืองจากสิ่งกอสรางมีอายุ 50-100 ป ซึ่ง10% ในรอบ 50 ป
จะมีคาเทียบเทากับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในรอบอุบัติซ้ํา 475 ป เพราะฉะน้ันไดแผนที่ออกมา เมืองไทย
ปลอดภัยตรงไหน ก็ดูตรงบริเวณสีนํ้าเงินอยูที่ 0.05 g  ทีน้ียกตัวอยางของศรีนครินทร ดูจากโมเดลที่
เอามาคํานวณ ถาเกิดแผนดินไหวขนาด M=7 ที่สันเขื่อนก็เปนประเด็นถกเถียง ทายที่สุดฝายการไฟฟา
ฝายผลิต ออกมาบอกวาเขื่อนศรีนครินทร (รูปที่ 10) ออกแบบไวทนแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวขนาด
M=7  ผมเลยถามวา 7 ที่ไหน ในพมา สันเขื่อน หรือเชียงใหม เพราะตองบอกวาทนแรงสั่นสะเทือน M=7
ตองบอกวาที่ไหน เน่ืองจากแรงสั่นสะเทือนจะลดลงตามระยะทาง  20 กม. ลดลงจาก 0.8 g มา 0.1 g
50 กม. ลดลงจาก 0.1 g มาเปน 0.05 g เพราะฉะน้ันมันลดลงอยางรวดเร็ว  ดังน้ันการที่จะบอกวา
ทนแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่ระดับ 7  ตองบอกใหไดวาที่ไหน รอยเลื่อนสแกง หรือรอยเลื่อน
ศรีสวัสดิ์ หรือ M=7 ที่สันเขื่อน ถาที่ตรงสันเขื่อนเราก็สบายใจเพราะรอดแน ในขณะที่ยังไมรู ลองนํามา
คํานวณใหดู หากเกิดที่สันเขื่อน แรงสั่นสะเทือนสูงสุดที่สันเขื่อนประมาณ 0.36 g  เม่ือ g คือ คาความ
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เรงของโลก 1 g = 9.8 m/s2 สภาพของการเกิดเม่ือ 22 เมษายน 2526 ขนาด M=6 ผมคํานวณมาแลว
วาเกิดในตําแหนงที่แผนดินไหวเกิดในวันน้ันที่สันเขื่อนไดประมาณ 0.05 g  ซึ่งตรงกับขอมูลของการไฟฟา
ฝายผลิต ซึ่ง รองผอ.วีรชัย บอกวาที่วัดไดจริงๆ ก็คาประมาณน้ี

ตามกฎมาตรฐานการออกแบบเขื่อนก็จะมีองคกรนานาชาติบังคับ (ICOLD) ใหทนแรงสั่นสะเทือน
ไดอยางนอย 0.1 g ถาโรงไฟฟานิวเคลียรก็ 0.1 g เหมือนกันแตเปนขอบังคับ คือ ทบวงการปรมาณู
ระหวางประเทศ หรือ IAEA เหมือนกัน เพราะฉะน้ันผมเชื่อวาเขื่อนศรีนครินทรออกแบบไวที่ 0.1 g
เปนอยางนอย ถาเกิดแผนดินไหวขนาด M=6 ที่แนวสันเขื่อนไมวา บริเวณไหนรอดแนนอน หรือวา M=7
ที่เหนือใตเขื่อนไป 20-30 กิโลเมตรก็ไมมีปญหา ขออยางเดียวอยาเกิดที่สันเขื่อนเพราะไมรูมันจะทนได
หรือไมเทาน้ันเอง ก็ตองภาวนาแตบานเราน้ันโชคดีที่ไมนาจะเกิดปญหาอะไร

รูปที่ 8  แผนดินไหวที่บริเวณเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนวชิราลงกรณ
(Reservoir induced earthquakes)
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รูปที่ 9  Seismic Hazard Map 10% probability of exceedance in 50 years,
corresponding to a return period of 475 years

PGA (g)

รูปที่ 10  PGA Estimation for Srinagarind EQ
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ที่น้ีเรามาดูแผนดินไหวที่จังหวัดตรังเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2554 (รูปที่ 11 และ 12) ตอนน้ันผมอยู
สวีเดนไปทําวิจัยเรื่องแผนดินไหว ก็ไดขาววาเกิดแผนดินไหวขนาด 3.5 ริคเตอรที่ก่ิงอําเภอหาดสําราญ
พอกลางคืนไปเช็คขาว ผูวาฯ ตรังบอกวาไปสํารวจความเสียหายในอําเภอกันตังและยานตาขาว ผมได

รูปที่ 12  แผนที่แสดงระดับความรุนแรง (Isoseismal map) ที่เกิดจากแผนดินไหวตรัง ML 3.5
เมื่อ 24 มิถุนายน 2554

รูปที่ 11  ภาพความเสียหายของบานเรือนใน อ.กันตัง
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อีเมลมาบอกทางสํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา วา ถาศูนยกลางแผนดินไหวที่ก่ิงอําเภอ
หาดสําราญ คนที่จะไดรับผลกระทบและความเสียหายควรเปนคนที่ ก่ิงอําเภอหาดสําราญ เขาไมคอย
เชื่อผม ตองคุยอยูนาน ที่สุดเขายอมผมแลวไปหาตําแหนงใหมไดตําแหนงที่ยานตาขาว หางจากจุดเดิม
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ หางออกไป 10 กม. จากน้ันผมก็มาลงพื้นที่พบวาศูนยกลางแผนดินไหวที่กันตัง
เสียหายมากสุดที่เขาชีลอม (รูปที่ 13) ดาวน้ีคือ จุดแรกที่กรมอุตุนิยมประกาศที่ก่ิงอําเภอหาดสําราญ
คุยไปคุยมายายตําแหนงมาที่ยานตาขาว ผมใหนักศึกษาปริญญาโทไปปกหมุดใช GPS ตรงตําแหนงน้ี
อยางแมนยํา สอบถามชาวบานแถว 2-3 หลังคาเรือน เขาบอกไมคอยรูสึก ผมจึงสรุปวา จุดที่สองก็ไมใช
ตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหว ผมเลยขับรถไปตอที่กันตัง จากจุดน้ีถึงจุดน้ีหางกัน 20 กม. จากจุดน้ีถึง
จุดน้ีหางกัน 10 กม. ก็มีความเชื่อวาการคํานวณหาศูนยกลางตําแหนงแผนดินไหวของสํานักเฝาระวัง
มีความคลาดเคลื่อน ผมจึงไดเรียน ผอ.บุรินทร ทายที่สุดทราบวาที่เกิดความคลาดเคลื่อนเน่ืองจากเขา
ไปใชโมเดลความเร็วคลื่นแผนดินไหวของคาเฉลี่ยทั่วโลก (Global Valocity Model) แตวาความเร็วของ
คลื่นบนเปลือกโลกซึ่งเปลือกโลกในแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน บานเรา โคราช เชียงใหม ก็ไมเหมือนกัน
โครงสรางทางธรณี สภาพหินไมเหมือนกัน เพราะฉะน้ันความเร็วคลื่นไมเทากันก็เชนกัน ผมไปพิสูจนให
เขาดู ทายที่สุดก็ตองมาหาตําแหนงใหม

การใหขาวที่ไมถูกตองของแผนดินไหวตามหลัง (aftershock) เชน บอกวาแผนดินไหวที่พมา Mw

6.8 วันที่ 24 มีนาคม 2554 น้ี นาจะเปน aftershock ของแผนดินไหวที่ญี่ปุน (รูปที่ 14) เรามาดูความ
ถูกตองกัน แผนดินไหวตามหลังตองเปนแผนดินไหวที่เกิดในบริเวณหรือรอยเลื่อนเดียวกันกับแผนดินไหว
หลัก (mainshock)  ขนาดหรือรัศมีของแผนดินไหวตามหลังจะขึ้นอยูกับขนาดของ mainshock  เชน
แผนดินไหวที่พมา Mw 6.8 จะมีรัศมีของแผนดินไหวตามหลัง 60 กิโลเมตร มีระยะเวลาอยูประมาณ 8

รูปที่ 13  ระดับความรุนแรง  แผนดินไหวตรัง ML 3.5 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554
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เดือนถึงจะหมด และขนาดสูงสุดของแผนดินไหวตามหลังตองนอยกวา mainshock อยู 1.2 หนวย  หรือ
ประมาณ 1 หนวย หมายความวา ถา main shock  Mw 6.8  aftershock สูงสุดจะไปไดคือ Mw = 5.8
อันตรายที่เปนอยูจากบานที่ถูก mainshock แลวถูก aftershock ซ้ํา โอกาสที่จะพังเปนไปไดสูง แตถา
ในครั้งแรกบานไมมีรอยอะไรเกิดขึ้น เม่ือถูก aftershock ซ้ํา ก็วางใจไดวาจะไมเปนอะไรเพราะพลังงาน
จะนอยกวากันอยูถึง 30 เทา  สําหรับแผนดินไหวที่ญี่ปุนมีรัศมีของบริเวณเกิด aftershock กวางถึง 670
กิโลเมตร

รูปที่ 15  รูปวงกลมเปนของ USGS รูปดาวเปนการกําหนดตําแหนง (Location) ของกรมอุตุนิยม
วิทยา สีชมพูทั้งหมดเปนบริเวณที่จะเกิด aftershock สีแดงคือ รอยเลื่อน USGU สามารถแสดงพื้นที่

รูปที่ 14  Mw = 9.0 Japan Earthquake Aftershocks Series (M>4.5)

รูปที่ 15  Aftershocks series of Myanmar Mw = 6.8, TMD Data
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ไดตรงกับรอยเลื่อน ถาเราเชื่อวาน้ีคือ aftershock มันควรขยับไปอีกเพราะมันต่ําอยูเล็กนอย จากรูปน้ี
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุตําแหนงสั้นกวาความเปนจริง  มีความคลาดเคลื่อน  เพราะฉะน้ันงานน้ีตองทํา
ตอไปเพื่อใหขอมูลแผนดินไหวมีความถูกตอง ถาไมอยางน้ันถาคนเอาขอมูลมาใช มันจะมีปญหา ถึงแม
กระบวนการจะถูกตองแตขอมูลผิด ก็ไมสามารถนํามาใชได   การทํานายแผนดินไหวจะถูกตองเม่ือ
สามารถบอกได 3 องคประกอบ คือ จะเกิดแผนดินไหวที่ใด เวลาที่เกิด และขนาดเทาไหร  หากไมครบ
3 องคประกอบถือวาทํานายไมถูกตอง ไมสามารถเอาไปใชประโยชนได   ในทางวิชาการ เทคโนโลยีการ
ทํานายแผนดินไหวยังไมสําเร็จ  แตเราใชสิ่งบอกเหตุที่เกิดขึ้นกอนแผนดินไหว เรียกวา earthquake
precursors  เชน  ระดับนํ้าใตดิน  ปริมาณกาซเรดอน  คาสนามไฟฟา  สนามแมเหล็ก  พฤติกรรมสัตว
การเปลี่ยนแปลงคา b-value

การเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา ไมไดหมายความวา เตือนภัยกอนการเกิดแผนดินไหวที่สราง
ความเสียหายจะเดินทางไปถึง เพื่อใหผูที่อยูหางจากศูนยกลางแผนดินไหวออกไปไดหยุดกิจกรรมที่ดําเนิน
อยู เชน หยุดโรงไฟฟานิวเคลียร รถไฟฟา  ที่ญี่ปุนสามารถเตือนไดภายใน 3 วินาที ในรูปที่ 16 จะเห็นไดวา
คลื่นพี คลื่นพื้นผิวที่ทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือนไดมาก เปนตน  สําหรับแผนดินไหวในพมา คลื่นพื้นผิวที่
สถานีเชียงใหมสามารถบันทึกไวได 30 วินาที และเดินทางมาถึงกรุงเทพในเวลา 4 นาที (รูปที่ 17) ดังน้ัน
มีเวลา 3 นาทีที่ตองเตือนคนกรุงเทพใหหลบมาอยูในที่ที่ปลอดภัย แตกรมอุตุฯ รายงานจากน้ัน 30 นาที
ลักษณะเชนน้ีเปนการเตือนภัย  แผนดินไหวที่ทําใหเกิดสึนามิจะเกิดขึ้นในทะเล ขนาด Mw > 7 ความลึก
ไมเกิน 30 กิโลเมตรถึง 50 กิโลเมตร กลไกการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใกลแนวดิ่ง เพราะหากเกิดใน
แนวนอนจะไมเปนปญหา เวลาน้ีบานเรายังไมสามารถหากลไกการเคลื่อนตัวได

รูปที่ 16  ระบบการเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา
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สึนามิจากแผนดินไหวที่ญี่ปุนตอน 5 โมงเย็น สึนามิความสูง  10 เมตร กอนจะเคลื่อนตัวไปฟลิปปนส
แตหนวยงานของประเทศไทยเพิ่งมารายงานตอน 20:20 น. วาไมมีผลกระทบกับไทย หนวยงานของเรา
เตือนภัยสึนามิไมได เปนเพียงการรายงานการเกิดแผนดินไหว ภัยพวกน้ีเกิดตามธรรมชาติแตเราสามารถ
เตรียมรับมือได   การเตรียมรับมือแผนดินไหวและสึนามิ ปจจุบันประเทศไทยไมมีระบบการเตือนภัย
ลวงหนา (Earthquake Early Warning System)  ความตองการในอนาคตตองเพิ่มสถานีเครือขายใน
จังหวัดที่เปนพื้นที่มีแผนดินไหว สํานักเฝาระวังแผนดินไหวไมสามารถเตือนภัยการเกิดแผนดินไหวไดทันที
ปจจุบันเร็วสุด 10-15 นาที ซึ่งตองเปลี่ยนเทคนิคการหาตําแหนงและขนาดแผนดินไหว

ขอเนนย้ําวา ขอมูลแผนดินไหวของประเทศ (Earthquake catalog) คือ ทรัพยสมบัติของชาติที่
ประเมินคาไมไดและอยูคูประเทศไทยตลอดกาล (เพราะประเทศอ่ืนไมมี) ไมวาจะเปลี่ยนเจาหนาที่ที่
เก่ียวของไปก่ียุคก่ีสมัย หรือกรมอุตุนิยมวิทยาไปขึ้นกับองคกรใด ตองทําใหขอมูลถูกตอง เพื่อประโยชน
สําหรับลูกหลานตอไป

รูปที่ 17  รูปคล่ืนแผนดินไหวพมา Mw = 6.8 (กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศหลังแผนดินไหว 24 นาที)



82 การจัดการ

ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ



83การจัดการ

ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

ภัยพิบัติจากดินถลมและหลุมยุบ
รศ.ดร.ดนุพล  ตันนโยภาส

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ดินถลม หรือ โคลนถลม เกิดจากการเคลื่อนตัวของมวลดินหินเพราะวัตถุอินทรียตางๆ ลงมาตาม
ทางลาดโดยใชแรงโนมถวงของโลก และมักจะมีนํ้าเขามาเก่ียวของอยูดวย ซึ่งพบวาดินถลมมักเกิดขึ้น
ภายหลังจากมีนํ้าปาไหลหลาก เกิดพายุรุนแรงตอเน่ือง หรือจากแผนดินไหว จากแผนที่ในรูปที่ 1 พบวา
อันตรายจากปญหาดินถลมในภาคใตของประเทศไทย มี 11 จุด   สาเหตุที่ทําใหเกิดแผนดินถลมใน
ภาคใตเกิดจาก 4 ปจจัย คือ

1. พายุฝนตกหนัก นํ้าทวม
2. แผนดินไหว
3. ภูเขาไฟและเถา
4. สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง
รูปที่ 2-7 เปนภาพแผนดินถลมที่เกิดขึ้นในตางประเทศและในภาคใตของประเทศไทย  รูปที่ 2

แผนดินถลมในอางเก็บนํ้าเขื่อน Aratozawa Dam เม่ือ 14 มิ.ย. 2551 เกิดขึ้นเน่ืองจากแผนดินไหว  สวน
รูปที่ 3 หินพังหนาผาชายฝงทางใตของเฮติใกลหมูบาน Nan Diamant เกิดขึ้นหลังแผนดินไหวขนาด 7
ริกเตอร เม่ือ 12 ม.ค. 2553  รูปที่ 4 ที่เกิดจากแผนดินไหว Christchurch New Zealand เม่ือ 22 ก.พ.
2554 ถนนบางสายใน Redcliff’s ถลมลงมา และรูปที่ 5 ทางหลวงสาย Gangtok-Mangan ในประเทศ
อินเดีย ไดรับความเสียหายจากแผนดินถลมจากแผนดินไหวขนาด 6.9 ริกเตอร ในพรมแดนสิกขิมกับ
อินเดีย เนปาล ทิเบต เม่ือวันที่ 20 ก.ย. 2554
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รูปที่ 1  อําเภอพ้ืนที่11 ที่เส่ียงกับปญหาดินถลมในภาคใตของประเทศไทย

รูปที่ 2  แผนดินถลมในอางเก็บนํ้าเขื่อน
Aratozawa Dam ประเทศญ่ึปุน

เมื่อ 14 มิ.ย. 2551

รูปที่ 3  หินพังหนาผาชายฝงทางใตของเฮติใกล
หมูบาน Nan Diamant หลังแผนดินไหวขนาด 7

เมื่อ 12 ม.ค. 2553

รูปที่ 4  เมือง Christchurch ประเทศ
New Zealand  เมื่อ 22 ก.พ. 2554

ถนนบางสายใน Redcliff’s ถลมลงมา

รูปที่ 5  ทางหลวงสาย Gangtok-Mangan ใน
ประเทศอินเดีย ไดรับความเสียหายจากแผนดิน
ถลมจากแผนดินไหวขนาด 6.9 ในพรมแดนสิกขิม
กับอินเดีย เนปาล ทิเบต เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2554
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รูปที่ 6 แผนดินถลมบริเวณยอดเขาในเขต ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช บริเวณยอด
เขาเหล็ก ต.กรุงชิง  ยอดเขาหวายชอ ต.นบพิตํา  จะเห็นวามีดินเลื่อนลงมา ถาเกิดบริเวณเขาจะมีการ
ชะเฉพาะหนาดินเทาน้ัน   และรูปที่ 7 เม่ือ 29 พ.ย. 53 ที่ภูเขาควนแพน บานทําผัง ม.4 ต.ลําสินธ
อ.ศรีนครินทร จ. พัทลุง ระยะทางยาว 800 ม. เปนการเลื่อนไถลของหนาดินเทาน้ัน

รูปที่ 6  แผนดินถลมบริเวณยอดเขาเหล็กในเขต
ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช

รูปที่ 7  เมื่อ 29 พ.ย. 53 ภูเขาควนแพน บานทําผัง
ม.4 ต.ลําสินธ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง

ระยะทางยาว 800 ม.

ดินถลม สามารถจําแนกออกไดหลายชนิดแตกตางกัน เชน ถาจําแนกตามการเคลื่อนที่และชนิด
ของวัสดุปะปนอยูดวยกันในมวลดินถลม ไมวาเปนหินหรือดินหรือทั้งคู ถาสวนใหญประกอบดวยอนุภาค
ขนาดเม็ดทรายหรือละเอียดกวาน้ัน ใหเรียกเปน ดิน (earth)   และถาประกอบดวยเศษหัก หยาบกวา
เรียกวา กองเศษหิน (debris)  ถาจําแนกตามแบบของการเคลื่อนที่อธิบายในแงเชิงภายในอยางแทจริง
ของมวลดินถลมอุบัติขึ้นแบบ พัง (fall) คะมํา (topple) ไถล (slide) ขยายขาง (spread) หรือ ไหล (flow)
(รูปที่ 8) เพราะฉะน้ันจังหวัดพัทลุง พังงา หรือจังหวัดกระบ่ี และอ่ืนๆ ลักษณะที่ภูเขาเปนหิน จะเปน
ลักษณะของหินรวงลงมา

ดินถลมอธิบายโดยใช 2 คํา ถาอางตามวัสดุและการเคลื่อน  เชน  หินพัง (rockfall)  กองเศษ
หินไหล (debris flow) และชนิดอ่ืนๆ  ดินถลมยังอาจอยูในรูปการพิบัติซับซอนประกอบขึ้นการเคลื่อน
มากกวาหน่ึงชนิดดวย เชน หินถลมกับกองเศษหินไหล เชน ที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือ
4 พ.ย. 2553 อัตราความเร็วที่เกิด ถาเปนนํ้าปริมาณมากๆ จะเปนโคลนไหล  ถามีความเร็วมากและมี
ปริมาณนํ้านอยจะกลายเปนหินพัง  ถาผสมทั้งสองอยางจะกลายเปนดินถลมหรือหินถลม (รูปที่ 9)
การคืบตัวจะชามาก ซึ่งภาคใตประเทศไทยไมปรากฏ หรืออาจจะมีแตนอยมาก หรือโคลนไหล  ตัวที่
สําคัญคือ ลักษณะทางธรณีวิทยาของหิน เชน แถวบริเวณอาวขนอมจะเปนหินปูน บางสวนแปรสภาพ
หินออน (รูปที่ 10 ก) เขามาดานในขนอมเปนเทือกเขาหินแกรนิตและไนส แปรสภาพจากหินแกรนิต
ภาคใตที่เผชิญอยูบอยสวนมากจะเปนปรากฏการณหินพัง (รูปที่ 10 ข) หินถลม โคลนไหล ดินไถล
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ก)        ข)

รูปที่ 8   ก) การจําแนกชนิดของแผนดินเล่ือนตามวัสดุ (จาก Varnes 1978 และ DoE 1990)
และ ข) หินถลมที่ขนอม 2553

รูปที่ 9  การจําแนกแผนดินถลมตามความเร็วในการเคล่ือนที่ แบงออกเปน 2 กลุม คือ
การเคล่ือนที่อยางรวดเร็ว (กรอบเสนปะ) และการเคล่ือนที่อยางชาๆ
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การถลมของดินมีผลกระทบตอสิ่งมีชิวิตและสิ่งกอสราง ถาเกิดหินพังบานจะเกิดการยุบตัวลงไป
อาการที่เกิดการพังมากระแทกตัวบาน ถาเกิดจากการเคลื่อนไถลจะยุบตัวเชนกันและเกิดการเซาะตัวของ
ฐานอาคารได  และถาเกิดจากการไถลน้ันก็จะเกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกัน (รูปที่ 11)

   ก) ข)

รูปที่ 10 ก) หนาผาหินปูนบริเวณอาวขนอม จ. นครศรีธรรมราช และ ข) หินพังในสวนยาง จังหวัดพัทลุง

รูปที่ 11  ผลกระทบตอส่ิงกอสรางและชีวิต

ตอไปมาดูชนิดของดินถลมในประเทศไทย สวนใหญรอยของดินถลมมีลักษณะเกิดรวมกันไดหลาย
แบบ  เม่ือพิจารณาเฉพาะจุดบนภูเขาสูง พบวาบริเวณที่ชั้นดินหนาสวนใหญจะเปนรูปแบบ กองเศษหิน
ถลม (Debris avalanche) และการเลื่อนไถลรูปโคง (Rotational slide) สวนบริเวณที่ชั้นดินบางจะเปน
แบบการเลื่อนไถลผิวทาง (Translational slide)
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เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2554  ผูสื่อขาวรายงานวาไดรับแจงจากชาวบานบางมา  หมูที่ 2  ตําบล
ทุงคาโงก อ.เมือง จ.พังงา วา พบรอยแยกของดินที่บริเวณสวนยางพาราภายในหมูบาน ทําใหชาวบาน
รูสึกหวาดผวากลัววาจะเกิดดินถลมขึ้นมา จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยูหางจากถนนสายอําเภอเมือง
พังงา – อําเภอกะปง (สายใหม) ประมาณ 6 กิโลเมตร อยูบริเวณขางถนนซอยในหมูบานบางมา ลักษณะ
เปนเนินเขาดินหัวโลน เน่ืองจากเจาของที่ดินเพิ่งตัดโคนตนยางพาราเกาและปลูกพันธุยางพาราใหมลง
แทน  ความสูงชันของเนินเขาดินประมาณ 60 องศา  ซึ่งแตละสํานักขาวจะนําเสนอขาวไมเหมือนกัน
แตผมเชื่อวานาจะเปน 60 องศา บริเวณพื้นดินกลางสวนยางสังเกตพบรอยแยกและรอยราวของดินเปน
ชวงๆ ความกวางประมาณ 10-20 ซ.ม. ลึกประมาณ 1 เมตร (รูปที่ 12) ความยาวตอเน่ืองนับจากฐาน
ขึ้นไปบนเนินเขาขางบนประมาณ 200 เมตร  สวนพื้นที่ที่ติดกันเปนสวนยางพาราอายุตนยางประมาณ
10 ป ลักษณะผิวดินเปนดินปนทรายหากฝนตกตอเน่ืองกันหลายวันจนทําใหพื้นดินชุมนํ้า อาจเกิดเหตุ
ดินถลมขึ้นไดทุกเวลา นอกจากน้ียังพบวาตลอดเสนทางเขาสูหมูบานบางมา ไดปรากฏรองรอยของดิน
เลื่อนไถลตามจุดตางๆ จํานวนหลายแหง บางแหงพบดินทรายลงมากองเต็มพื้นผิวถนน ถาหากเม่ือไหร
เราพบวามีรอยแยก มีรอยแตกขึ้นบนเนินเขาขางบานทาน แสดงวาทานอยู ในพื้นที่ อันตราย อันเปน
ลักษณะการเริ่มของดินถลม หัวของดินถลมจะอยูตรงน้ี จะมีความเปนไปไดสูงที่ดินจะเลื่อนไดถามีฝน
ตกหนัก และถาไมเกิดปน้ีในปหนาก็มีโอกาสสามารถเกิดได พื้นที่ที่ทานพบใกลบาน หรืออยูในสวนยาง
ของทานก็นาจะอันตรายได

รูปที่ 12  พ้ืนดินแตกแยกกวาง 10-20 ซม. ลึก 1 เมตร ยาว 200 เมตร
ที่บานบางมา หมูที่ 2 ตําบลทุงคาโงก อ.เมือง จ.พังงา

รูปที่ 13 เปนเหตุดินถลมเกิดที่จังหวัดนาน เปนพื้นที่ที่มีความสูงต่ําไมเทากันประมาณเมตรกวาๆ
ที่จะเลื่อนไถลลงมาได รูปที่ 14 เปนสรีระทรวดทรงของดินถลม การตั้งชื่อเรียกแตละสวนของดินถลม
ซึ่งเปนการเลื่อนไถลของดิน สวนลางพรอมที่จะเลื่อนหลุดลงมาขางลางคลายชอนตักของ ปริมาณของ
ดินสามารถดันใหตัวบานเลื่อนไปได  ยิ่งถาปริมาณนํ้ามาก  ทางที่ดีควรบันทึกรายงานเม่ือลงพื้นที่ขอตรวจ
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จากขอมูลบันทึกการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติสาเหตุจากดินถลมในทวีปเอเชียจนถึงป 2553 พบวา
มีมาก (รูปที่ 15) แผนที่ดินถลมในภาคใตของประเทศไทย ที่กรมทรัพยากรธรณีไดวิเคราะหวาจะเกิด
แผนดินถลม (รูปที่ 16) พื้นที่สีแดงคือ บริเวณที่มีความเสี่ยงสูง ในรอบ 24 ป ของขอมูลที่ผมไปสืบคนมา

ก)       ข)

รูปที่ 13  ก) ภาพจําลองแสดงการเคล่ือนถลมลงมา และ
ข) บานหัวนํ้า หมูที่ 5 ต.ศิลาแลง จ.นาน ยาว 500 เมตร กวางกวา 10 ซม.

     ก)      ข)

รูปที่ 14  ก) สรีระของดินเล่ือนไถล (Varnes, 1978) และ ข) ลักษณะเกิดจริง

รูปที่ 15  กราฟแสดงความรุนแรงของภัยพิบัติมาจากดินถลม
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พบวา ที่ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ป 2531 (รูปที่ 17 ก) ซึ่งเสียหายอยางใหญหลวง และปเดียวกัน
ที่ อ.ลานสกา มีผูเสียชิวิต 12 คน  ป 2546 ที่ อ.กระทู จ.ภูเก็ต จากภาพก็ทําใหไดรับผลกระทบเสาไฟฟา
เสียหาย ทําใหหมูบานที่อยูขางในชวยตัวเองไมไดมาก (รูปที่ 17 ข)  ในป 2547 ที่ อ.เมืองกระบ่ี แลวก็ที่
ต.เขาความ อ.เมือง จ.กระบ่ี และอ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งปน้ีสถิติตรงตามที่ขอมูลตางชาติบันทึกไว  ป 2548
อ.บันนังสตา จ.ยะลา  ป 2551 ที่ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธานี  ป 2552 ที่ ต.นบพิตํา
จ.นครศรีธรรมราช และ อ.พะโตะ จ.ชุมพร และ อ.มะนัง จ.สตูล และ อ.สะบายอย จ.สงขลา และ
อ.ปาบอน อ.เมือง จ.พัทลุง บนภูเขาจะเห็นเปนทางแตพื้นขางลางเปนเศษหิน อยางน้ีเปนลูกผสมระหวาง
หินถลมและโคลนถลม ซึ่งเหมือนกับที่ อ.ขนอม เม่ือป 2553 ก็มี ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
(รูปที่ 18) และ 26 มี.ค. 2554 สํานักสงฆบานในเพลาหมูที่ 8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทําให
พระสงฆมรณภาพ 2 รูป

รูปที่ 16  แผนที่ดินถลมของภาคใตประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี)

  ก)         ข)

รูปที่ 17  แผนดินถลมที่ ก) อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช และ ข) หาดปาตอง อ. กะทู จ.ภูเก็ต
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เม่ือปลาสุด กรมทรัพยากรธรณีไดรายงานและทําแผนที่บริเวณที่เกิดดินถลมเม่ือป 53-54 ออกมา
เปนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงอันตรายระดับชุมชน (รูปที่ 18 จ และ ฉ) ที่เห็นเปนหินกลิ้งลงมาเปนทางนํ้า
ปจจุบันแตไดมีการเขาปลูกเปนสวนยางทําใหทางนํ้าเล็กลง  และเม่ือฝนตกนํ้าไหลไมทันทําใหชะเอาขอบ
ตลิ่งและหินที่ติดคางลงมาดวย  ดังน้ันหินที่กลิ้งลงมามี 2 ชุด คือหินชุดเกาและหินทองนํ้าที่อายุออนกวา
จนเม่ือเกิดลมความกดดันต่ําพัดเขาในภาคใตทําใหเกิดฝนตกหนักเม่ือ 27 มี.ค. 2554 เกิดดินถลมพื้นที่

จ) ฉ)

รูปที่ 18  หินถลมที่ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ป 2553
ก) สภาพหินตามรองธารนํ้า  ข) แรในสายหินเพกมาไทต  ค) หินกอนขนาดใหญคางตามรองธารนํ้า
ง) แนวแตกในหินมีผลใหแตกกอนหินรวงหลุดออกมา  จ) แผนที่เกิดดินถลม ต.ควนทอง อ.ขนอม

(กรมทรัพยากรธรณี, 2554) และ ฉ) แผนที่เกิดดินถลม ต.ขนอม อ.ขนอม (กรมทรัพยากรธรณี, 2554)

ค) ง)

ก) ข)
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อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช ประสบภัยพิบัติรวม 25 ตําบล จํานวน 175 หมูบาน 4,745 ครัวเรือน (รูปที่
19 ก) ในชวง 30 มี.ค. ถึง 5 พ.ค. 2554 ดินถลมใน ต.เทพราช และ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
เสียชีวิต 3 ราย บานพังทั้งหลัง 3 หลัง สะพานขาดและคอสะพานขาดอยางละ 4 แหง และ 1 เม.ย. 2554
เกิดแผนดินแยกกวางประมาณ 50 ซ.ม. ที่เชิงเขาและดินถลมบนเขา ต.เขาขาว อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
(รูปที่ 19 ข)

รูปที่ 21 เปนภาพดินถลมที่ อ. นาโยง จังหวัดตรัง ที่มีเศษหินไหลลงมาพรอมกัน จังหวัดตรังเปน
จังหวัดที่ มี นํ้าตกเยอะและสวย ถามีฝนตกหนักจะเกิดความเสี่ยง (รูปที่  22)  หนาฝนที่ กําลังจะมา

ก) ข)

รูปที่ 19  ก) ดินถลมในนบพิตํา เมื่อ 28-31 มี.ค. 2554 และ ข) แผนดินแยก อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

ค) ง)

รูปที่ 20  พ้ืนที่ ต.เทพราช อ.สิชล  ก) สภาพทอนซุงที่เกล่ือนกลาดภายหลังดินถลมและ
นํ้าพัดพากองขางลาง  ข) สภาพหนาดินบนเขาที่ไดชะถลมลงมา

ค) รองธารนํ้าที่พัดพาตะกอนและเศษหิน  ง) ธารนํ้าไดเต็มไปดวยเศษหินและดิน

ก) ข)
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เหตุการณคอนขางรุนแรงโดยเฉพาะทางใต ดังน้ัน อบต. อบจ. และวิศวกรที่ประจําอยู ตองดําเนินการ
อยางระมัดระวังดวย

เม่ือ 11 พ.ย. 2553 ที่ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ถนนขาดกวา 10 แหง และมีดินถลม
ปดเสนทางเปนระยะทางยาวประมาณ 4 กม. (รูปที่ 23) เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม
ไดมีการสรางถนน สะพาน ขนาดอาจรองรับขนาดปกติ  ถานํ้ามามากผิดปกติทําใหเกิดการชะลางพัง
สะพานได มักใชคาเฉลี่ยที่ไมเผ่ือมากในการสราง เม่ือนํ้าไหลแรงเกิดความเสียหายขึ้น

สามารถเขาไปดาวนโหลดแผนที่ที่ทานอาศัยไดจากเวปไซตของกรมทรัพยากรธรณี หนวยงาน
ของรัฐก็ไมไดน่ิงนอนใจ มีแผนที่เสี่ยงภัยออกมาใหเชนของจังหวัดสุราษฏรธานี (รูปที่ 24)

ก) ข) ค)

รูปที่ 21  ดินถลม ต.หนาเขา อ.นาโยง จ.ตรัง
ก) รองธารนํ้าหินพังลงมา  ข) ทองรองธารนํ้ามองลง  และ  ค) รองดินไหลมองขึ้นไปตนทาง

ก) ข)

รูปที่ 22  แผนที่ดินถลมระดับชุมชน จ.ตรัง ก) ต.อาวตง อ.วังวิเศษ และ ข) ต.ชอง อ.นาโยง
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ก) ข) ค)

รูปที่ 23  ดินถลมจากการฝนตกหนัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี
ก) เสนทางขาด  ข) สะพานขาด  ค) ดินเล่ือนไถล  และ  ง) ดินถลมบานริมเชิงเขาพังทลายลง

ก) แผนที่แผนดินถลมที่ ต. คลองสระ อ. กาญจนดิษฐ ข) แผนที่แผนดินถลมที่ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ

ค) แผนที่แผนดินถลมที่ ต.ปากหมาก อ.ไชยา ง) แผนที่แผนดินถลมที่ ต.ปารอน อ.กาญจนดิษฐ

รูปที่ 24  แผนที่ดินถลมระดับชุมชนในจังหวัดสุราษฏรธานี
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เม่ือ 27 มี.ค. 2554 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร พื้นที่ประสบภัยพิบัติรวม 25 ตําบล จํานวน
175 หมูบาน 4,745 ครัวเรือน ภาพความเสียหายแสดงในรูปที่ 25ก  และหินถลมจากภูเขา ต.เขาคาย
อ.สวี จ.ชุมพร เม่ือ 31 มี.ค. 2554 รูปที่ 25ข บานเรือนตั้งติดเชิงเขาพัง

ก) ข)

รูปที่ 25  ดินถลมที่ ก) ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร และ ข) ใน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อ 31 มี.ค. 2554

ก) ต.ละแม อ.ละแม ข) ต. ทุงคาวัด อ.ละแมต.คลองหิน อ.อาวลึก

ค) ต.หาดยาย อ.หลังสวน

รูปที่ 26  แผนที่แผนดินถลมในระดับชุมชนจังหวัดชุมพร (กรมทรัพยากรธรณี, 2554)
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เม่ือ 30 มี.ค. 2554 เกิดดินถลมที่ ต.หนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบ่ี (รูปที่ 27) 8 อําเภอ 49 ตําบล
343 หมูบาน เสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 112 คน พืชผลเสียหาย 1,293,075 ไร ประมาณ 71,905,531 บาท
บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 140 หลัง  เสียหายบางสวน 578 หลัง แผนที่ดินถลมครั้งน้ีแสดงในรูปที่ 28

ค) ง)

รูปที่ 27  ดินถลม บ.หนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบ่ี ก) สภาพความเสียหาย ข) แรงดินถลมพัดพารถยนต
ค) กองดินและหินปกคลุมสวนยาง และ ง) รองนํ้าเดิมไดกวางขึ้นและเต็มไปดวยกอนหิน

ก) ข)

นอกจากน้ีในบางพื้นที่ก็เกิดเชนกัน  เม่ือ 20 เมย. 2554  หมู 2  บ.บางมา  ต.ทุงคาโงก  อ.เมือง
จ.พังงา รอยแยกยาวกวา 300 ม. บางชวงลึก 1-2 ม. บนสวนยางพารา แมวาไมเกิดเหตุการณเสียหาย
แตลักษณะดังกลาวสงสัญญาณความเสี่ยงภัยเกิดในอนาคตได หากไมไดรับการปองกันหรือปรับปรุง
ทันการ

โดยทั่วไปปจจัยที่ทําใหเกิดภัยพิบัติจากดินถลมในภาคใต พบวา มี 4 ปจจัย คือ
ปจจัยแรก เกิดจากสภาพทางธรณีวิทยา โดยปกติชั้นดินที่เกิดการถลมลงมาจากภูเขา เปนชั้นดิน

ที่เกิดจากการผุกรอนของหิน ใหเกิดเปนดิน โดยหินแตละชนิดเวลาผุจะใหชนิดและความหนาของดินที่
แตกตางกันออกไป เน่ืองจากชั้นหินแตละชนิดมีอัตราการผุพังไมเทากัน เชน

หินแกรนิตจะมีอัตราการผุสูง แรองคประกอบเม่ือผุแลวจะใหชั้นดินทรายรวนหรือดินทรายปน
ดินเหนียว และใหชั้นดินหนา

หินดินดาน–หินโคลน เม่ือผุจะใหชั้นดินเปนดินเหนียวปนทราย และมีความหนานอยกวาหินแกรนิต
หินปูนมักผุกรอนเปนรูโพรง รวงหลุดเปนกอนลงมา
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ค) ต.หนาเขา อ.เขาพนม ง) ต.ทับปริก อ.เมือง

รูปที่ 28  แผนที่ดินถลมระดับชุมชน จังหวัดกระบ่ี (จาก กรมทรัพยากรธรณี, 2554)

ก) ต.เขาพนม อ.เขาพนม ข) ต.คลองหิน อ.อาวลึก
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จากปจจัยดังกลาว พบวา ดินที่ผุพังมาจากหินตางชนิดกันจะใหดินตางชนิดเชนกัน และความหนา
ของดินตางกัน  สมบัติของดินในการยึดเกาะระหวางเม็ดดินและคาแรงตานทานการไหลของดินก็จะ
แตกตางกันตามชนิดของดินน้ันดวย พบวาที่ จ.พัทลุง จะเปนหินพัง ถาเปนนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี
กระบ่ี จะเปนดินถลม โคลนไหล ขึ้นอยูกับลักษณะทางธรณีวิทยา เชน หินดินดาน – หินโคลน เม่ือผุจะให
ชั้นดินเปนดินเหนียวปนทราย และมีความหนานอยกวาหินแกรนิต ทําใหงายตอการไหลลื่นของดิน
สวนหินปูนมักผุกรอนเปนรูโพรง รวงหลุดเปนกอนลงมา บางโรงเรียนที่ จ.สตูล ดานหลังของโรงเรียน
เปนหินปูนวันดีคืนดีหินปูนรวงลงมา ดังน้ันเปนสิ่งที่พึงระวังไว ที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เปนหินแกรนิต
สวนใหญ เวนแต อ.รัตภูมิ เปนหินปูน ดังน้ันในสงขลาหินถลมคงไมมี มีแตหินไถล แตเขาคอหงสที่มี
การปรับเปลี่ยนพื้นที่  ก็ไมแนใจวาเขาคํานึงถึงอะไรหรือเปลา ก็อาจถลมมาได ถามีการเปดหนาดินเม่ือ
เวลาฝนตกมันอาจชะลงมาได แลวรอยเลื่อนมีพลังก็ยังมีผลตอรอยเลื่อนดินถลม หลุมยุบ มันสงผล
กระเทือนขึ้นมาได  รอยแตกน้ันจะมีชองวางใหนํ้าและอากาศผานเขาไปการแทรกดันทําใหพังลงมาได

นอกจากชนิดของหินแลว ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา เชน รอยเลื่อน แนวแยก และทิศทาง
การวางตัวของชั้นหิน จะมีผลตอการผุพังโดยเฉพาะหินที่ มีรอยแตกมาก   หินที่อยู ในเขตรอยเลื่อน
โดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลัง จะมีการผุพังสูง เน่ืองจากมวลหินที่รอยแตกน้ันจะมีชองวางใหนํ้าและอากาศ
ผานเขาไปทําปฏิกิริยาทางเคมีใหหินผุพังไดงาย  ชั้นหินในบางบริเวณหากมีการแทรกดันของหินอัคนี
แทรกซอน หรือบริเวณที่มีนํ้าพุรอน และแหลงแรจากสายนํ้าแรรอน จะทําใหหินมีอัตราการผุพังยิ่งขึ้น
ไปอีกเพราะความรอนและสารละลายนํ้าแรรอนที่มาจากหินอัคนีแทรกซอนจะไปทําปฏิกิริยากอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในเน้ือหิน เชน ที่ อ.ขนอม มี 2 รอยเลื่อนใหญคลองมะรุย และรอยเลื่อนที่ระนอง
เพราะยาวที่สุดเห็นชัดจากภาพถายทางอากาศ มีรอยเลื่อนมากในภาคใต เชน กระบุรี เขายอย ตะก่ัวปา
อาวลึก ทําใหหินแยกออกมาได (รูปที่ 29)

รูปที่ 29  รอยเล่ือนมีพลังในภาคใตที่มีอิทธิพลตอการเกิดแผนดินถลมและหลุมยุบ
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ปจจัยที่ 2 เกิดจากสภาพลักษณะภูมิประเทศและผลพวงจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก การผุพังที่แตกตางกันของชั้นหิน เชน การเกิดดินถลมที่บานกระทูนเหนือ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
เม่ือวันที่ 22 พ.ย. 2531 พบวารอยดินถลมสวนมากพบอยูในบริเวณที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 30
เชนเดียวกับเม่ือ พ.ย. 2553 ที่ อ.ขนอม และ มี.ค. 2554 ที่ อ.นพพิตํา และ อ.สิชล เพราะฉะน้ันที่เปนภูเขา
หรือไหลทางชัน  ความเสี่ยงมีมาก

รูปที่ 30  สภาพความลาดชันของคลองเขาควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ปจจัยที่ 3 เปนปจจัยจากปริมาณนํ้าฝนและพายุ ดินถลมที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย จะเกิดขึ้น
เม่ือพายุหรือฝนตกหนักเปนเวลานาน  โดยนํ้าฝนจะไหลกัดเซาะผิวหนาดิน และไหลซึมลงไปในชั้นดิน
จนกระทั่งชั้นดินชุมนํ้า  แรงดันของนํ้าในดินเพิ่มขึ้น (Piezometric head) เปนการเพิ่มความดันในชองวาง
ของเม็ดดิน (Pore pressure) ดันใหดินมีการเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขาไดงายขึ้น และนอกจากน้ีนํ้าที่
เขาไปแทนที่ชองวางระหวางเม็ดดินทําใหแรงยึดเกาะระหวางเม็ดดินลดนอยลง สงผลใหดินกลิ้งลงมา
รูปที่ 31 ก) แสดงปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ 27 ป ระหวางป พ.ศ. 2547-2553 ของ จ.นครศรีธรรมราช
พบวาเดือนพฤศจิกายนที่มีปริมาณฝนตกมาก มีอุณหภูมิต่ําจึงเปนชวงที่อันตราย เปนชวงที่ตองเตรียมตัว
และถาคิดปริมาณนํ้าฝนเฉพาะป  2553 (รูปที่ 31 ข) ก็สอดคลองกัน รูปที่ 32 เปนภาพแผนที่ดาวเทียม
ของสหรัฐอเมริกา เห็นมีกอนเมฆปกคลุมนครศรีธรรมราช  สรุปวา หากฝนตกในปริมาณ 100 มม. ควร
ตองเตรียมตัวเพราะดินเริ่มมีอาการ  หากปริมาณนํ้าฝนมากกวา 150 มม. หลายๆ วัน ชั้นดินบางแหง
อาจเกิดดินไหลหรือดินถลม นอกจากน้ีปริมาณนํ้าฝนที่ตกตอเน่ืองกันหลายวันสะสมมากกวา 300 มม.
บางแหงอาจเกิดดินไหลหรือดินถลมไดเชนเดียวกัน เชน สองเสนทางของคลองอูตะเภาที่คอนขางจะ
ไหลไดงาย
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ก) ข)

รูปที่ 31  ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย ก) ในรอบ 27 ป ระหวางป พ.ศ. 2547-2553 และ ข) รายเดือนในรอบป
2553

รูปที่ 32  เปนแผนที่อุตุนิยมดวยดาวเทียมของอเมริกากลุมเมฆฝนคลุมพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช

รูปที่ 33  คลองเปล่ียนเสนทางและขนาดความกวางภายหลังฝนตกหนัก มี.ค. 2554
พ้ืนที่ อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช
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ปจจัยที่ 4 เปนปจจัยจากเรื่องของสภาพสิ่งแวดลอม จากรายงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือ ป 2540 พบพื้นที่ที่เกิดเหตุการณดินถลม ที่บานกระทูนเหนือ อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปาเปนสวนยางพารา โดยเฉพาะพวกตนยางที่ยังมีขนาด
เล็กอยู  หรือที่บานคลองเหรียง ต.ควนทอง (รูปที่ 34 ก) และ ต.เทพราช มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปา
เพื่อทําสวนทําไรและทําการเกษตรบนที่สูง ปลูกพืชเชิงเดี่ยว กีดขวางทางนํ้า (รูปที่ 34 ข) ไมสามารถ
ชะลอทางนํ้า ไมควรปลูกแนวตรง แตควรปลูกสลับฟนปลา หรือปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ขึ้นแซม การปลูกพืช
เชิงเดี่ยวจะกระตุนใหหนาดินพังทลายไดงาย

ก) ข)

รูปที่ 34  ก) บริเวณรุกแนวรองลําธารนํ้าเพ่ือปลูกยางพารา ต.ควนทอง และ ข) ทอนซุงพัดพา
มาชนสะพานจนพังทลายลงที่ ต.เทพราช อันเปนหลักฐานวามีการบุกรุกปาเพ่ือทําสวนยาง

ค) ง)

รูปท่ี 35  ก) บานใกลริมเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ข) รอยแตกดินบนเชิงเขา อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน
ค) คลองอูตะเภาท่ีลุมน้ําขังซ้ําซาก และ ง) ตลิ่งพังจากมีการกอสรางชิดติดคลองทาเคียน อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ก) ข)
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ลักษณะพื้นท่ีเส่ียงภัยดินถลม
สังเกตไดดังตอไปน้ี
- อาศัยอยูติดภูเขาและใกลลําหวย
- มีรองรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา (รูปที่ 35 ก)
- มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา (รูปที่ 35 ข)
- อยูบนเนินหนาหุบเขาและเคยมีโคลนถลมมาบาง
- เปนบริเวณนํ้าปาไหลหลากผานและทวมบอย  (รูปที่ 35 ค)
- พื้นหวยมีกอนหินหลายขนาดทั้งขนาดเล็กใหญอยูตลอด
- มีสิ่งกีดขวางทางนํ้าตลอดลํานํ้า เชน สะพาน ตอหมอชิดติดกันมาก กอสรางบุกรุกทางนํ้า

(รูปที่ 35 ง)

การปองกันและบรรเทาภัยดินถลมและกองเศษหินไหล
มีดวยกันหลายวิธี
- การปรับหนาดิน
- ถมกลับดวยวัสดุมวลเบา เชน ขี้เลื่อย ชิ้นสวนปกไม เศษชิ้นลอยาง ไปถมกลบ ประเทศที่

แผนดินไหวบอยๆจะใชอิฐมวลเบา เชน ตุรกี
- ปรับเปนขั้นบันได ตัวอยางเชน ถนนไปจังหวัดตรัง มีการฉาบคอนกรีต สรางฝายชะลอนํ้า

เทคนิคการระบายนํ้า คงหนีไมได ตองสูกับภัยพิบัติเหลาน้ี เชน กลองโครงเหล็กใสหินซอนกัน
เปนกําแพงยันคลุมปดดวยใยมะพราว ใหนํ้าหนักกดทับ ผมคิดวาไมอยู เจอที่เสนทางสายเบตง
ยะลา สายธารโต (รูปที่ 36 ก)  หรือกองหินยันไวไหลทางขางลางหรือริมตลิ่งที่ลาดชัน (รูปที่
36 ข) ใสทอระบายนํ้าแนวเอียงในหนาความลาดดินปนทราย เชน หลังดานศรีประจัน จ.สตูล
(รูปที่ 36 ค)

ก) ข) ค)

รูปที่ 36  วิธีการปองกันและบรรเทาภัยดินถลมและกองเศษหินไหล  ก) ปรับหนาและเสริมโครงเหล็ก
ใสหิน อ.เบตง จ.ยะลา  ข) กระสอบหรือถุงทรายผสมปูนซีเมนตวางซอนกันเหล็กเสนปกยึดไวดวยกัน

และ  ค) ใสทอระบายแรงดันนํ้าแนวเอียงในหนาความลาดดินปนทราย
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Best Practices การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ของ

เทศบาลเมืองทุงสง อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นําเสนอโดย  นายพิเชษฐ  อุษาสุมงคล
ปลัดเทศบาลเมืองทุงสง

ปญหานํ้าทวมเทศบาลเมืองทุงสง จ.นครศรีธรรมราช มีลักษณะคลายกับปญหานํ้าทวมเทศบาล
นครหาดใหญ เพราะสภาพทั่วไปของเมืองทุงสงเปนทองกระทะเหมือนนครหาดใหญ มีภูเขาลอมรอบ
มีลําคลอง 4 สายผานมาในตัวเมือง ทําใหนํ้าทวมเมืองมาตลอดตั้งแตธันวาคม 2548   และเม่ือวันที่
14 กุมภาพันธ 2549 นํ้าทวมเมืองเสียหายกวา 240 ลาน ซึ่งเปนขอมูลของธนาคารไมใชของเทศบาล
ทานนายกเทศมนตรีเองมองวาถายังปลอยใหเปนอยางน้ี เทศบาลทุงสงก็จะทํางานลําบาก นํ้าก็จะทวม
ตลอด และถาเราทํางานตามลําพัง เทศบาลก็คงจะแกปญหานํ้าทวมเมืองไมได ก็คิดวาเราควรแกปญหา
โดยการบูรณาการทุกภาคสวน ก็จะสําเร็จ  โดยนัดประชุมทุกภาคสวนที่หาดใหญมาประชุมเพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรการแกปญหาเมืองอยางไรในรูปเครือขาย การประชุมระดมสมองทํานอกพื้นที่ เพื่อปองกัน
ไมใหผูเขาประชุมหนีกลับบาน จึงจัดประชุมที่หาดใหญเปนเวลา 2 วัน โดยระดมความคิดจนไดยุทธศาสตร
ในการแกปญหาเมืองคือ เราตองแกดานกายภาพและดานสังคมแยกเปน 2 สวน  ดานกายภาพ ให
เจาพนักงานที่ดินทุงสงเปนประธาน  ดานสังคมใหผูกํากับตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 เปนประธาน
นําไปสูการขับเคลื่อนการปฏิบัติอยางจริงจัง  เราทํายุทธศาสตร ทํา MOU ทุกภาคสวน แกปญหาใน 5
ประเด็น คือ

1. ปญหานํ้าทวมเมือง
2. ปญหาการจราจร
3. ปญหาสิ่งแวดลอม
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4. ปญหาผังเมือง
5. ปญหาการศึกษา
เรื่องปญหานํ้าทวม  เราก็วิเคราะหวานํ้าทวมเมืองทุงสงเกิดจากอะไร  พบวามันเกิดจากตนนํ้า

ซึ่งมาจากภูเขาตนนํ้าที่อยูในเขต อบต.  ถัดมาเทศบาลเมืองทุงสงรองรับนํ้าอยู  ตอจากน้ันเปน อบต.
และเทศบาลอีก เปน อบต. อีกสุดทายไปอยูที่จังหวัดตรัง ลุมนํ้าตรัง มันจะเปนทอดๆ ไป ถาเราไมแก
ในเมืองของเรา ไมแกที่ตนนํ้า ไปแกที่ทายนํ้า ปญหาก็ยังเหมือนเดิม (รูปที่ 1) เพราะฉะน้ันเราตองมา
บูรณาการกันเพื่อตกผลึก ใหแกปญหารวมกัน ดังรูปที่ 2 ตอไปน้ีเชื่อวาอยางที่นายกรัฐมนตรี (นางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร) พูดวาเราตองแกปญหาแบบบูรณาการ ซึ่งถูกตองแลว ถาแกปญหาเดี่ยวๆ คงไมสําเร็จ
เราเลยมากําหนดยุทธศาสตรการแกปญหานํ้าทวมกัน แบงการงานรวมกันรับผิดชอบรวมกันดังตัวอยาง
ในรูปที่ 3

ยกตัวอยางกิจกรรมที่เทศบาลเมืองทุงสงไดดําเนินการ  ทั้งกอนเกิดเหตุนํ้าทวม  ขณะเกิดเหตุ
นํ้าทวม และหลังเกิดเหตุนํ้าทวม วาไดดําเนินการกันอยางไร ที่เราทําอยูเราเพียงแตตั้งรับจึงไดเจอวิกฤต
นํ้าทวมที่หนักๆ อยางที่อาจารยหลายทานพูด นํ้ามันมากลางคืนและมาวันเสารอาทิตย ถาขาราชการปด
มือถือ หนวยที่รับผิดชอบไมมาทํางาน ทําใหบานเมืองนํ้าทวม  การที่ เราตั้งรับอยางเดียว ทําใหเรา
ไมสามารถปองกันนํ้าทวมได  เราจึงไดกําหนดกิจกรรมในการปองกัน ดังน้ี

1. ในเดือนสิงหาคมของทุกป ใหไปทําการลอกคูคลองทั้งหมด ตั้งแตตนนํ้ายันทายนํ้า (รูปที่ 4)
ตองไปทํานอกเขตดวย อยาคิดวานอกเขตไมใชเรื่องของเรา ถายังคิดแบบน้ีบานเมืองไปไมรอด ตนนํ้า
เราก็ชวย ทายนํ้าก็จะชวย ขุดลอกคูคลองใหหมด โดยเราจางนักโทษเรือนจํามาขุดลอกคลองในเดือน

รูปที่ 1  จากการพบปะหารือทําใหเกิดการเรียนรูปญหาและสาเหตุเบ้ืองตนในเร่ืองน้ําทวมรวมกัน
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รูปที่ 2  ผังเครือขายฯ สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ เมืองทุงสง แบบบูรณาการ

รูปที่ 3  เครือขายการแกปญหาน้ําทวม
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สิงหาคม  เพราะภาคใตเราระหวางเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเปนฤดูฝน  อยาไปขุดลอกเดือนตุลาคม
มันไมทันแลวนํ้าจะมาแลว

2. ถาเรารูวาพนักงานเทศบาลของเราคนไหนบานอยูใกลริมนํ้า นํ้าจะทวม เราก็เตือนเขาไวให
เก็บของขึ้นที่สูงทําใหนํ้าไมทวมสิ่งของของเขา แลวเขาก็จะสามารถมาชวยเทศบาลได  เราก็จะประชุม
อยางน้ี เตือนไป สั่งไป 2-3 ครั้งแลว

3. อีกเรื่อง ที่เราทําเปนประจําคือการเตรียมกระสอบทราย เราตองเตรียมไวแลว อยางนายก
ยิ่งลักษณเตือน เราตองซื้อกระสอบทรายหน่ึงลานสองแสนใบเพื่อไปปองกันปทุมธานีและนนทบุรีไมให
นํ้าทวมกรุงเทพมหานคร ไปเอาที่ ไหนตอนน้ี นํ้าทวมหมดแลวจะเอากระสอบทรายที่ ไหน ทรายมีแต
ไมไดอยูในกระสอบ ซื้อก็ซื้อไมได เงินมีก็ไมมีประโยชน มันตองเตรียมกอนแลว ขอใหกรมปองกันภัย
ฝายพลเรือนไปแกระเบียบที่ ใชอยู  เพราะเขาบอกวาใหนํ้าทวมกอนถึงจะใชเงินได ถาแบบน้ีก็เสียหาย
ระเบียบน้ีตองแกไข  บางอยางตองปองกันนํ้าทวมกอน เชน จะซื้อทรายบรรจุกระสอบ ปภ. บอกวา
เบิกเงินไมไดตองรอนํ้าทวมกอน  แตทองถ่ินเทศบาล อบต. หรืออบจ. เราไมยอม สตง. (สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน) จะตรวจสอบ เราก็ใหตรวจสอบ เราซื้อจริง เราบรรจุจริง ผมตั้งเปาหมายวาเจาหนาที่
ตองบรรจุกระสอบทรายได 10,000 กระสอบภายในสัปดาหน้ี บรรจุไปแลว 4,000 กระสอบ ขอความ

รูปที่ 4  เร่ืองที่ดําเนินการแลว
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รวมมือไปยังทหาร เราโชคดีที่มีคายทหารที่ทุงสง ทานใหความกรุณาชวยเทศบาลเราตลอด มีกองทหาร
3 กองพลที่น่ัน  นายพล 3 ทานพลัดกันมาชวย  ผมดูแลเรื่องอาหารการกิน  เจาหนาที่ก็ตองชวยบรรจุ
ใหได 40,000-50,000 ใบภายในเดือนน้ีใหเสร็จเพื่อเตรียมรองรับนํ้าที่จะมา  จะมาหรือไมมาก็แลวแต
เราตั้งรับไมได เราจะตองรุก

ที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ เราละเลยและประมาท ไดแก การเตรียมการเรื่องรถ ยานพาหนะ
ของทางราชการ ทานไดซอมเพื่อพรอมจะใชงานหรือไม ของผมเดือนสิงหาคมซอมใหเสร็จใชการได
ทานสังเกตวาคนขับรถเราจะเอากุญแจกลับบาน  ดังน้ันตองทํากุญแจสํารองทุกคน เก็บไวในตูงาน
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย เขาอยูเวร 24 ชั่วโมง มีตัวเลขเขียนไว ถาเจาหนาที่เราที่ขับรถมาไมทัน
ก็ขอใหเจาหนาที่ดับเพลิงขับไปกอน เอารถออกไปใหปลอดภัยเพื่อชวยประชาชนใหได ไมใชรถราชการ
จมกอนแลวจะชวยใครได  เรื่องเสียหายตางๆ ที่เกิดลักษณะแบบน้ีเน่ืองจากเราประมาทในการตั้งรับ

อีกเรื่องคือการอยูเวรยาม ตองตั้งเวรยามกอน ไมใชตอนที่นํ้ามาแลวคอยตั้งแลวใครรับผิดชอบ
ถานํ้ามาทุกคนก็หายไปดูแลบานของตัวเอง ตองแบงเวรยามกอน กลางวันผูหญิงอยู กลางคืนผูชายอยู
โดยจัดทีวี วิทยุใหฟงขาวสาร รับปญหาทางโทรศัพทที่ประชาชนโทรมาแจงใหเรารับรูวาเราตองเขาไป
แกปญหาใหเขาอยางไร เราตองเตรียมสิ่งเหลาน้ีใหกับประชาชน อยาเตรียมรอรับใหเขาบอก เราตอง
บอกเขา หลังจากน้ันผมจัดทําคูมือแจกประชาชนทุกครัวเรือนในเทศบาลเมืองทุงสงวาทานตองเตรียมตัว
กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยอยางไร  ประการสําคัญเรื่องจุดอพยพของประชาชน เราตอง
เตรียมลวงหนา  ทําหนังสือแจงหนวยงานราชการหรือสถานที่ที่เราตองใช เชน ในคายตํารวจตระเวร
ชายแดน สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยแอสแทค  เราทําเรื่องขอใชโดยวางแผนไวลวงหนาวา
ที่ไหนจะใชจอดรถ ที่ไหนใชอพยพ และที่ไหนสําหรับสัตวเลี้ยง นอกจากน้ีตองมีคนเฝา คนดูแลทรัพยสิน
ของประชาชนเหลาน้ันดวย

สําหรับเรื่องของประชาสัมพันธวาภัยจะมาอยางไร ใหมีระบบเฝาเตือนภัย (รูปที่ 5)  เราตอง
ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยา ไมเพียงแตรูวาฝนจะตกตั้งแตนครศรีธรรมราชถึงนราธิวาส 60% ของ
พื้นที่ เราก็จะไมทราบวาที่ไหน ผมเปนรองปลัดเทศบาลนครหาดใหญมา 7 ป ป 2543 นํ้าทวม ทําใหรู
ปญหานํ้าทวมดี ผมเลยตองมาศึกษาเอง ผมดูจากอินเตอรเน็ต มี 2 สวน ดูอินเตอรเน็ตพื้นที่ ดูเรดารที่
สถานีสทิงพระ จ.สงขลา ทานสามารถรูไดวาวันน้ีฝนจะตกที่หาดใหญเทาไหร  และดูที่เรดารนาวีของ
อเมริกา สามารถพยากรณลวงหนาได 7 วัน นําเสนอ 4 เวลา คือ 7 โมงเชา บายโมง หน่ึงทุม และ
ตีสามตอนหัวรุง วาอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงรึเปลา ในโลกน้ีพายุจะอยูตรงไหน สามารถดูไดหมด
สิ่งเหลาน้ีจะสามารถพยากรณอากาศบอกเขาไดวาอะไรจะเกิดขึ้นใน 2-3 วัน  เราจะประกาศตลอด
กอนเกิดเหตุ เราก็ไดเตรียมการแบบน้ีเพื่อใหสามารถรองรับสถานการณใหได

เราจะมีธงเขียว เหลือง แดง สําหรับเตือนประชาชนวา ถาธงเขียว หมายความวา ปลอดภัย
ถาธงเหลือง หมายความวา เตรียมการณนํ้าทวม  และถาขึ้นธงแดง หมายความวา อีก 4 ชั่วโมงนํ้าทวม
แนนอน เพราะฉะน้ันคนทุงสงจะรู โดยในคูมือจะบอกวาจุดเสี่ยงภัยมีก่ีจุด จุดอพยพอยูที่ไหน และรายชื่อ
ผูสูงอายุ คนพิการ ทั้งเมืองเรารูหมด ชื่ออะไรอยูบานเลขที่เทาไหร อยูตรงไหน ตองมีการไปพูดคุยวา
ถานํ้าทวมจะยายไปอยูที่ไหนมีชุดรับสงชัดเจน ไมสับสนวุนวาย ตัวอยางการกําหนดเสนทางเคลื่อนยาย
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ผูประสบภัย แสดงในรูปที่ 6-9 ตอนน้ีผมติดตอเครื่องสูบนํ้าจากชลประทาน นํ้ายังไมมาฝนยังไมตก
ติดตั้งแลวจายเบ้ียเลี้ยงและคานํ้ามัน จัดการไวใหเรียบรอย สวนเรือทองแบบใชไมได ตองใชเรือหางยาว
ที่เทศบาลนครหาดใหญ ถนนนิพัทธอุทิศ 1-3 เรือทองแบนใชไมไดเพราะนํ้าเชี่ยว ตองติดตอเรือหางยาว
ที่ อ.ระโนด ติดตอเครื่องสูบนํ้าพญานาคที่สูบนํ้าเขาบอกุงรางแลวที่ อ.ระโนด แตเครื่องสูบนํ้ายังใชได
เราก็ติดตอไว  ถาเราเปนเจาหนาที่แลวเตรียมการไวแบบน้ี จะทําใหประชาชนอุนใจได

ในเรื่องการเตรียมรับมือนํ้าทวม ผมเปนคนคอนขางจะเห็นแกตัวคือวา ระหวางเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคม ผมขอรองนายกไมใหเจาหนาที่ลา ถาไมจําเปนจริง เชน ปวยไข ผมไมใหลา เพราะไมอยางน้ัน
จะเหลือเพียงนายกเทศมนตรีและปลัด ชวยใครไมได บานเมืองเสียหาย และเอกสาร คอมพิวเตอรที่
สํานักงาน ถาเสียหายตองตั้งกรรมการสอบวินัย เพราะไดเตือนไดซักซอมไวแลว จากการบูรณาการ
เราไปขุดคลองขยายลําคลอง เดี๋ยวน้ีนํ้ามาขึ้นครึ่งนองไมนานก็ลด ไมสรางความเสียหายมาก ดังน้ัน
เราตองบูรณาการกันใหบุคคลที่เก่ียวของมาแกปญหารวมกัน แกจุดหน่ึงไปติดอีกจุดหน่ึงไมได สุดทาย
ผมจะมีการซอมแผนนํ้าทวมเปนอําเภอแรกของประเทศไทย  ผมจะเปดศูนยนํ้าทวม โดยเชิญผูวา
ราชการจังหวัด วันที่ 20 น้ี จริงๆ ควรทําตั้งแตตน แตนายอําเภอไมวาง ผูวาก็ไมวาง ก็เลยไปซอมวันที่
20 ตุลาคม 2554 เปดศูนยนํ้าทวมทั้งอําเภอ แลวซอมแผนนํ้าทวมกันทั่วทั้งอําเภอ จากตนนํ้ายันทายนํ้า
ในวันเดียวกันและพรอมกัน  ทุกภาคสวนมารวมกัน

ขณะเกิดภัยนํ้าทวม เม่ือเราเตรียมการมีความพรอมอยูแลว เชน เตรียมขาวสาร อาหารแหง
เราแบงงานสวนรับผิดชอบอยางชัดเจนแลววา โรงเรียนมีหนาที่ปรุงอาหาร โซนน้ีมีใครรับผิดชอบ แบง
ออกเปน 3 เขต ก็แบงกันไปวาแตละเขตมีจํานวนประชากรเทาไหร เตรียมอาหารสดและนํ้าดื่ม ผมขอ
ฝากไววา ควรติดตอเครื่องปนไฟไวกอน ติดตอไวลวงหนา  เม่ือนํ้าเขาเมือง ขอกําลังจากทหาร ตํารวจ

รูปที่ 5  ระบบเฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมเทศบาลเมืองทุงสง
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รูปที่ 6  เสนทางเคล่ือนยายผูประสบภัย เขต 1 (ยายจวน)

รูปที่ 7  เสนทางเคล่ือนยายผูประสบภัย เขต 2(นายเกษม)
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รูปที่ 8  เสนทางเคล่ือนยายผูประสบภัย เขต 2 (ยายเสงี่ยม)

รูปที่ 9  เสนทางเคล่ือนยายผูประสบภัย เขต 3 (ยายพิณ)
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ตระเวนชายแดน อาสาสมัครเขาชวยเหลือ ยกของขึ้นที่สูงจากที่เคยประกาศไวกอน และชวยแจกขาว
แจกของ (รูปที่ 10) เม่ือนํ้าแหง  สิ่งที่ตองทําอยางแรกคือ สํารวจความเสียหาย ถายรูปไว  แบงออกเปน
8 กอง วันเดียวจะกระจายทุกพื้นที่เพื่อเอาขอมูลมาใหครบวาตองชวยเหลืออะไรอยางไร ทหาร ตํารวจ
ตระเวนชายแดนก็เขาลางทําความสะอาด เก็บขยะใหหมดภายใน 1 วัน เพื่อใหพอคาแมคากลับมาขายของ
ฟนเมืองใหเร็วที่สุด เราตองรีบรับผิดชอบสิ่งเหลาน้ีใหเร็วที่สุด

เราเสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติประจําทองถ่ิน เน่ืองจากมีปญหาวากวาจะสามารถเอาเงิน
ไปชวยประชาชนเกิดปญหามากมาย ติดที่ระเบียบทางราชการ ผมเสนอวาควรจัดตั้งกองทุนน้ีโดยการ
นําเงินภาคธุรกิจที่ประกอบการในทองที่  ตอไปจะเสนอภาครัฐวาควรมีกองทุนเหลาน้ีขึ้นมาใชจายในเรื่อง
ภัยพิบัติเพราะระบบราชการชามาก และมีระเบียบขั้นตอนมาก  สําหรับเรื่องอาสาสมัคร อภปร. หรือ
อาสาสมัครอ่ืนๆ สงสารเขา เขามีแตจิตอาสา  สวนขาราชการมีเงินเดือนอยูแลว บานเขานํ้าก็ทวมดวย
เราควรมีกองทุนน้ีเพื่อชวยเหลือเขาบาง เพราะใครจะอาสาชวยเราตลอด ไมวาจะเปนเครื่องแบบ
อาหารการกิน เบ้ียเลี้ยงใหเขาบาง ผมพูดกับผูใหญในรัฐบาล ทานให อสม. 500-600 บาทตอเดือน
อาสาสมัครเหลาน้ีทานไมใหเขาบางหรือ ที่เขาชวยอาสาจัดการจราจร ชวยจัดกิจกรรมตางๆ มีแตจิตอาสา
เราเคยดูแลหลังบานเขาบางหรือไม ตองชวยเหลือบางสังคมจึงจะอยูได โดยกําหนดวาอําเภอน้ีจําเปน
ตองใชอาสาสมัครก่ีคนถึงจะเพียงพอ แลวตองผานการอบรมที่จะชวยเหลือประชาชนใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ  ดังน้ันจึงจําเปนตองมีกองทุนภัยพิบัติ ไมเฉพาะภัยนํ้าทวมตองดูแลทุกภัยพิบัติ ตอง
ชวยเหลือตรงน้ี

ที่สําคัญเราทําในเรื่องน้ีเปนเครือขาย ที่ผมภูมิใจ world bank ไดเชิญเทศบาลของเรา โดยรัฐบาล
เนเธอรแลนดรวมกับรัฐบาลไทยคัดเลือก 4 องคการบริหารสวนทองถ่ินที่เปนโมเดลการศึกษาในการ
แกปญหาเมืองอยางจริงจัง มี อบจ. นาน เทศบาลเมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองทาขาม
สุราษฎรธานี และเทศบาลเมืองทุงสง นครศรีธรรมราช  ในบรรดา 4 องคการบริหารสวนทองถ่ิน
เขาคอนขางภูมิใจของเรามาก

รูปที่ 10  การบริหารจัดการสาธารณภัย ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัย และฟนฟู
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ขอเสนอแนะจาก ศาตราจารย ดร.สุภัทท วิเศษสมใจ

เรื่ องนํ้าทวมหาดใหญ  ผมศึกษาเรื่ องน้ีตั้ งแตในหลวงออกแบบ  เพราะวาผมเปนสถาปนิก
รูโครงการที่ในหลวงออกแบบ เขาใจทุกอยาง ในหลวงทรงมีอัจฉริยภาพมากที่จะเบนนํ้า ทําทออุโมงค
ใหญๆ ผานภูเขา ลอดใตภูเขาคอหงสผานไปลงคลอง ร.1 ตามแบบที่ออกไวถูกตองแลว แตการกอสราง
ไมไปตรงตามแบบ มันก็มีปญหาอุปสรรคเขามาพัวพัน ไมใชออกแบบแลว มันจะสามารถลื่นไหลไปตาม
แบบน้ันๆ ครั้งที่แลวก็เหมือนกัน คลอง ร.1 มันกระทบหลายฝาย เราก็โดนปกปองจากรอบขาง พอเรา
สูบนํ้าออกไป นํ้าไมทวมหาดใหญ หาดใหญเปนไขแดงจึงรอด แตที่อ่ืนๆ เปนไขขาวนํ้าทวมหมด แตเม่ือ
ปที่แลวเปนไขเจียว ทุกคนก็พอใจเพราะเหมือนกันหมด นํ้าทวมหาดใหญดวย หาดใหญมีทอสงนํ้าใตดิน
ขนาดใหญอยูทั่วเมือง ถาจะบอกวาขุดเปนแกมลิงคงเจอตอหมอ เสาเข็มทั้งน้ัน ฉะน้ันตองมีวิธีอ่ืนที่งาย
แตเราทําไมได ทําอุโมงคใหญๆ ลอดใตหาดใหญไปโผลทะเล นํ้ามาจากสะเดาไหลลงไปไมมาที่หาดใหญ
เราแกแบบน้ันไมได คิดไดแตทําไมได  อีกวิธีคือทําเขื่อนปองกันคลอง ร.1 เพิ่มจาก 60 เมตร ทางขาง
เปน 120 เมตร เพื่อรับนํ้าไดอีกเยอะ แตอยางที่บอกเปนปญหาดานงบประมาณ เน่ืองจากหาดใหญเปน
เสนทางนํ้า ตองแกทั้งระบบ  แกมลิงธรรมชาติหมดแลว หาดใหญเปนที่ลุมไมเปนกระทะแลว เสมอกัน
หมดแลว พอนํ้ามาถนนก็เปนทางระบายนํ้า โชคดีที่สามารถระบายนํ้าไดเร็ว ปน้ีก็เหมือนกันถานํ้ามามาก
เหมือนปที่แลวก็ทวม เราก็ประเมินไดวาถานํ้าที่มาทุกที่ก็ตองผานหาดใหญ ผมพูดเสมอวาตองเตรียมตัว
รับนํ้าทวม ญี่ปุนพูดเสมอวาแมโลกหว่ันไหว ใจคนญี่ปุนมิหว่ันไหว ผมอยากจะบอกประเทศไทยเหมือนกัน
วา ตัวอยางที่ทวมอยูทั่วประเทศมันหนักหนาสาหัส เราตองอยูกับมันใหได การแกปญหาเราตองเตรียม
พรอมเทาน้ันเองโดย การเตรียมพรอมตัวเอง และบูรณาการทุกหนวยงาน



113การจัดการ

ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

Best Practices การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ของ

เทศบาลนครหาดใหญ  จังหวัดสงขลา
นําเสนอโดย  นายสมพร  เหมืองทองสน

นายชางสุขาภิบาล  สํานักการชางเทศบาลนครหาดใหญ

ในการดําเนินการเพื่อรับมือกับอุทกภัยของนครหาดใหญ เราเองก็มีประสบการณจากการประสพ
ภัยที่หนักๆ เม่ือป 2531, 2543, 2553 พบวา ในแตละป ลักษณะการเกิดภัยจากนํ้าทวมที่ไมเหมือนกัน
ทําใหเราไดรับบทเรียนในการรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นไดมากขึ้นหลายรูปแบบ  ถาเราดูแผนที่ในรูปที่ 1
หาดใหญก็มีที่ตั้งแบบเดียวกับกรุงเทพมหานคร  คือเปนทุงรับนํ้าหรือแองกระทะเหมือนกันน่ันเอง ดังน้ัน
นํ้าทุกสารทิศไมวาจะเปนนํ้าจากอําเภอสะเดา อําเภอคลองหอยโขง อําเภอนาหมอม สายนํ้าทุกสาย
ว่ิงเขามาสูหาดใหญ  ถาเราดูกราฟในรูปที่ 1 เริ่มจากเทศบาลตําบลปริก ไลมาเรื่อยๆ จากสะเดา ปริก
บานพรุลงมา พื้นที่สีแดงๆ คือพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ เราจะเห็นวาหาดใหญเปนที่ลุม ดังน้ันนํ้าจาก
ทางตนนํ้าก็จะไหลอยางเร็ว มาชะลอที่จะลงทะเลสาบสงขลาที่บริเวณทุงหาดใหญ ซึ่งก็เปนสาเหตุหน่ึง
ที่ทําใหเกิดอุทกภัยในหาดใหญทุกๆ ครั้งไป

สาเหตุสําคัญของนํ้าทวมหาดใหญ  แบงออกเปน 3 สาเหตุ ไดแก
1. ฝนตกหนักในพื้นที่ ถาฝนตกมากกวา 80 มิลลิเมตรภายใน 3 ชั่วโมง โอกาสที่จะเกิดนํ้าทวมขัง

อาจมีบางพื้นที่ระบายไมทัน สวนใหญเปนที่ลุม (รูปที่ 2)
2. นํ้าไหลบาจากลุมนํ้ายอย โดยจะไดรับนํ้าจากคลองเรียนเปนหลัก ไหลเขามาในตัวเมืองทาง

ทิศตะวันออก ถามีฝนเฉลี่ยมากกวา 100 มิลลิเมตรภายใน 6 ชั่วโมง จะเกิดนํ้าทวมในบางจุด โดยเฉพาะ
พื้นที่ถนนสามสิบเมตร เปนตน (รูปที่ 3)

3. นํ้าลนตลิ่งจากคลองอูตะเภา ถามีฝนเฉลี่ยมากกวา 120 มิลลิเมตรในลุมนํ้าภายใน 1 วัน
ก็จะทําใหเกิดนํ้าทวม ซึ่งมากนอยก็ขึ้นอยูกับมวลนํ้าแตละกอนที่เขามามากนอยแคไหน  ในป 2553 กิน
พื้นที่  80% ของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ (รูปที่ 4)
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รูปที่ 1  สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําคลองอูตะเภา
สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากใตสูเหนือ/ตะวันออก และตะวันตก ลาดเทสูกลางพ้ืนที่

รูปที่ 2  สาเหตุของอุทกภัยนครหาดใหญ: ฝนตกหนักในพ้ืนที่
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สําหรับการปองกันและการลดผลกระทบในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่  เราก็มีระบบทอขนสงนํ้า
นํานํ้าทาจากระบบเดิมลงสูคลองเตย และคลองอูตะเภาเปนหลัก  และเสริมดวยสถานีสูบนํ้าเพื่อเรง
ระบายนํ้าจากทอสงนํ้าตางๆ ใหไหลลงสูคลองตางๆ เร็วยิ่งขึ้น  ปจจุบันเรามีสถานีสูบนํ้าทั้งหมด 11
สถานี  ฝงตะวันออกของคลองอูตะเภาสามารถระบายนํ้าได 83 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  ฝงตะวันตก
ของคลองอูตะเภาระบายนํ้าได 6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที (รูปที่ 5)  กรณีที่นํ้าไหลบาจากลุมนํ้ายอยจาก

รูปที่ 3  สาเหตุของอุทกภัยนครหาดใหญ: น้ําไหลบาจากลุมน้ํายอย

รูปที่ 4  สาเหตุของอุทกภัยนครหาดใหญ: น้ําลนตล่ิงจากคลองอูตะเภา
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นอกพื้นที่ เรามีแกมลิงทั้งหมด 9 แหง อยูตรงเทือกเขาคอหงสทั้งหมด แกมลิงตัวใหญหนอยคือแกมลิง
คลองเรียนซึ่งจุนํ้าไดกวา 5 แสนกวาลูกบาศกเมตร  ทั้ง 9 แหงรวมกันจะได 1.3 ลานลูกบาศกเมตร
จะสามารถกักเก็บนํ้าไวไดที่แกมลิงกอนที่นํ้าจะเขาสูเมือง  เม่ือเราระบายนํ้าที่แกมลิง นํ้าก็จะเขาสูเมือง
ดังน้ันจึงตองเรงระบายนํ้าออก โดยเฉพาะสถานีสูบนํ้าปลายทางคลองเตย ซึ่งสามารถเรงระบายนํ้าได
54 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  (รูปที่ 6) สําหรับกรณีนํ้าไหลลนตลิ่งคลองอูตะเภา เม่ือฝนตกในพื้นที่มากกวา
120 มิลลิเมตร ในหน่ึงวัน ก็จะเกิดมวลนํ้ามากกวา 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ขีดความสามารถของ
คลองอูตะเภา และคลองระบายนํ้าที่ 1 คือ 965 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ดังน้ันถามีฝนมากกวา 120
มิลลิเมตรในหน่ึงวัน โอกาสที่นํ้าจะทวมมีสูงขึ้น ลักษณะนํ้าทวมก็จะแผเปนบริเวณกวางตั้งแตบานพะตง
เปนตนไป (รูปที่ 7)

รูปที่ 5  การปองกันและลดผลกระทบ: กรณีฝนตกหนักในพ้ืนที่

รูปที่ 6  แกมลิงบริเวณเขาคอหงส และสถานีสูบน้ําปลายคลองเตย
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ในการปองกัน ขณะน้ีเรากอสรางคันปองกันนํ้าทวมริมคลองอูตะเภา (รูปที่ 8) ปดลอมพื้นที่
ฝงซายและฝงขวาของคลองอูตะเภา มีคาระดับคันปองกันนํ้าทวม 7.4 เมตร ปดลอมพื้นที่ชุมชนเมือง
ทั้งหมด นอกจากน้ีมีการกอสรางสถานีสูบนํ้าเพื่อเรงระบายนํ้าจากคลองอูตะเภา (รูปที่ 9) สําหรับการ
เตรียมการรับสถานการณกอนเกิดภัย เราไดสํารวจจุดออนนํ้าทวมขังทั้งหมดวามีจุดไหนบาง และสง
เจาหนาที่ของเราไปประจําแตละจุด  ทั้งเจาหนาที่ของเทศบาลก็จะมาคุยเขี่ยขยะเพื่อดูวามีปริมาณ
นํ้าทวมขังเทาไหร เพื่อจะไดติดตั้งสถานีสูบนํ้าเคลื่อนที่ ใหสามารถระบายนํ้าได นอกจากน้ีสํารวจพื้นที่
เสี่ยงภัยนํ้าลนตลิ่งคลองอูตะเภา  ที่ผานมาแถวหมูบานจันทรวิโรจนที่ นํ้าเขามาได หมูบานสินไพบูลย
ประปาเกา คลองต่ํามาบรรจบคลองอูตะเภาหลังวัดหาดใหญใน บริเวณหมูบานเทษาพัฒนา ซึ่งเปน
สวนที่นํ้าไหลยอนเขามาในระบบระบายนํ้าเทศบาล  จุดออนดังกลาวในปน้ีเราเตรียมกระสอบทรายเพื่อ
จะไปบล็อกนํ้า  เราบรรจุกระสอบทรายประมาณ 30,000 ลูก โดยตั้งเปาไว 60,000 ลูก

เราไดจัดตั้งศูนยบรรเทาอุทกภัยนครหาดใหญประจําป 2554 ทําการเปดไปเม่ือ 27 กันยายน
ที่ผานมา ในศูนยใหญเราก็จะมีศูนยยอยประจําไว 4 เขต แตละเขตก็มีปญหานํ้าทวมขัง จุดไหนบางเปน
ที่อพยพ กําหนดจุดไหนสามารถจอดรถได และศูนยประสานงานเขตอยูตรงไหน ตอนน้ีเราเสริมเขาไป

รูปที่ 7  กรณีการปองกันและลดผลกระทบ: กรณีน้ําไหลลนตล่ิงคลองอูตะเภา
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รูปที่ 8  การกอสรางคันปองกันน้ําทวมริมคลองอูตะเภา

รูปที่ 9  การปองกันโดยการกอสรางสถานีสูบน้ํา 6 แหง



119การจัดการ

ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

คือบานพี่เลี้ยง เทศบาลนครหาดใหญมีทั้งหมด 102 ชุมชน แตละชุมชนจะมีบานพี่เลี้ยงอยูประจําแตละ
ซอย  บานพี่เลี้ยงทําหนาที่รับขาวสารจากเทศบาลนครหาดใหญ โตตอบขาวลือที่เกิดขึ้นโดยมาขอขอมูล
จากทางเทศบาลโตตอบทางโทรศัพท วิทยุเครื่องแดง เม่ือมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นเทศบาลก็จะสง SMS
ไปบานพี่เลี้ยงเปนหลัก เชน เทศบาลจะยกธงแดง ก็จะแจง SMS ไปบอกบานพี่เลี้ยง และบานพี่เลี้ยง
จะกระจายบอกตอกันในชุมชน  โดยมีรองนายกเทศมนตรีทั้ง 4 ทานเปน ผูอํานวยการเขต

สําหรับการเตรียมตัวที่ผานมา เราไดซอมแซมเครื่องมืออุปกรณตางๆ (รูปที่ 10)  ที่ผานมา
สถานีสูบนํ้าจมนํ้าทั้ง 14 สถานี ทั้งน้ีเรากูได 11 สถานีแลว เราพรอมรับสถานการณอุทกภัยในเดือนที่จะ
ถึงน้ี เรือก็เตรียมไวแลว และไดติดตั้งสถานีสูบนํ้าบริเวณจุดออนนํ้าทวมขังบางสวน และจะทยอยติดตั้ง
ในสวนอ่ืนๆ ตอไป (รูปที่ 11) มีการเตรียมกระสอบทราย (รูปที่ 12) การเฝาระวังสถานีสูบนํ้า โดยมี
เจาหนาที่เก็บขยะออก นายชางดูปริมาณนํ้า เตรียมพรอมที่จะเดินเครื่องสูบนํ้าแบบเคลื่อนที่ (รูปที่ 13
และ 14) เจาหนาที่สวนตางๆ ก็เฝารับขอมูลจากสวนกลางเพื่อดําเนินการปองนํ้า สูบนํ้า ใหมีการเก้ือหนุน
ซึ่งกันและกัน เรามีการติดตามสภาพอากาศและนํ้าทา เราดูขอมูลเวบไซด เราสามารถดูพยากรณอากาศ
ของสหรัฐอเมริกา ตอนน้ีเราเห็นวามีกลุมดีเปรสชั่นที่ฟลิปปนส เราก็ตามวามันจะขึ้นที่ไหน เรดารของ
สหรัฐอเมริกาจะบอกการเคลื่อนที่วาพายุจะขึ้นที่เวียดนามตอนบน ทําใหหาดใหญก็รอดไป  ใกลเขามา
เราจะดูของประเทศไทย 3 วันลวงหนา และจะดูนํ้าทา โดยเปนการบูรณาการหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวกับ
ปองกันอุทกภัย  ไมวาจะเปนกรมชลประทาน  กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี  เทศบาลนคร
หาดใหญ จะเฝาระวังปริมาณนํ้าถึงมวงก็อง ซึ่งหางจากหาดใหญ 30-40 กิโลเมตร เปนจุดหลักที่เราตอง

รูปที่ 10  การสํารวจซอมแซมเคร่ืองสูบน้ําเคล่ือนที่ วิทยุส่ือสาร อุปกรณกูภัย
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รูปที่ 11  การติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําประจําจุดออนน้ําทวมขัง

รูปที่ 12  การจัดเตรียมกระสอบทรายจํานวน 60,000 กระสอบ

รูปที่ 13  การเฝาระวังจุดออนน้ําทวม



121การจัดการ

ในภาคใต
ภัยพิบัติธรรมชาติ

พยากรณใหไดวานํ้าที่มวงก็องเปนอยางไร เพราะที่น้ีสามารถเตือนหาดใหญไดลวงหนา 11-12 ชั่วโมง
และอีกจุดคือ จุดบางศาลา ซึ่งหางจากหาดใหญ 12 กิโลเมตร ถาเกิดวิกฤตที่น้ีนํ้าจะเขาหาดใหญภายใน
1-2 ชั่วโมง (รูปที่ 15)  เวปไซทที่เราดูทั้งกรมชลประทานและของเราเอง เราสามารถดูระดับนํ้าได มี
รายงานทุกๆ วัน เปนสิ่งที่หนวยงานมาบูรณาการรวมกัน เราสามารถคํานวณและประเมินสถานการณได
เราจะสงเจาหนาที่ไปที่ชลประทานถึงแมที่ชลประทานจะมีเจาหนาที่อยูแลว  และเรามีชุดเฉพาะกิจ มีรถ
เครื่องมือพรอมออกตรวจการตลอด 24 ชั่วโมง ถาเกิดภัยไมมากก็จะสงหนวยเทศกิจไปอํานวยการจราจร
การระบายนํ้าทวมขังที่เล็กนอย  แตถาเกิดภัยรุนแรงตองทํางานแข็งขันมากขึ้น

การสื่อสารกับชาวบาน เราใช SMS เสียงตามสาย ไซเรนมือหมุน ใชธงสีตางๆ  ชองทางที่
เราสื่อสารกับประชาชนคือ วิทยุ 96 วิทยุสมัครเลนเครื่องแดง มีบริการ SMS การแจงเตือนโดยใชธง
ใชทั้งรถ  เรามีรถกูภัย  เรามีการปองกันบรรเทาสาธารณภัยของสงขลา  สามารถสอบขอมูลได ทั้ง
สายดวน 1559 นอกจากน้ีมีหนวยงานสาธารณสุข หนวยบริการประชาชน หนวยตรวจความเรียบรอย
แตละสวนงานก็สามารถปฏิบัติงานไดแลว  เราตองสรางชุมชนใหมีกิจกรรม  เราทําแผนที่ชุมชนใหวัด

รูปที่ 14  แสดงการเฝาระวังที่สถานีสูบน้ํา และแกมลิง

รูปที่ 15  การติดตามสภาพอากาศ
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หาดใหญใน  เราทําแผนที่จุดเปราะบาง จุดเสี่ยง  เรามีขอมูลสวนชุมชนวัดหาดใหญในทั้ง เด็ก คนชรา
ผูปวย ผูพิการ มีการซักซอมแผนทั้งบนโตะและซักซอมจริง การสอนใสเสื้อชูชีพ การอพยพจริง การมัด
เชือกเพราะนํ้าไหลเชี่ยว  อีกโครงการเปนโครงการบัณฑิตอาสาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกับ
เทศบาลนครหาดใหญ จะเนนเด็กใหเกิดองคความรูกับเด็ก การทําสวม รองเทาบูทอยางงาย ทําอยางไร
ใหชุมชนสามารถอยูดวยตัวเองได ถาชุมชนมีขอมูลเองเขาก็สามารอพยพเองได ชวยเหลือตัวเองไดกอน
การเตือนภัยชุมชนก็จะไดประโยชนสูงสุด

รูปที่ 16  การจัดเจาหนาที่ติดตามสถานการณน้ําฝน น้ําทา
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Best Practices การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ของ

องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา
จังหวัดสตูล

นําเสนอโดย  นายฟยลศอล  ปะดูกา
ปลัดอบต.นิคมพัฒนา

อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล เปนอําเภอที่อยูไกลจากหาดใหญรอยกวากิโลเมตร และพื้นที่สวนใหญ
จะติดกับเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ตามแผนที่รูปที่ 1 ตําบลนิคมพัฒนา เปนตําบลนองใหม ตั้ง
ขึ้นเม่ือป 2538  โดยแยกออกมาเปน 2 ตําบล  สวนหน่ึงแยกเปนตําบลปาลมพัฒนา มีแหลงทองเที่ยว

รูปที่ 1  แผนที่ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
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ถํ้าปูปากเพชรที่เปนที่รูจักดี มีประชากร 18,000 คน เหลืออยูในนิคม 6,000 กวาคน เปนอบต. เล็กๆ
วิสัยทัศนของ อบต. นิคมพัฒนา คือ ชุมชนเขมแข็ง การสาธารณสุขกาวหนา การศึกษาทั่วถึง สงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาตนตามหลักธรรมาภิบาล  สูคุณภาพชีวิตที่ดีอยางพอเพียง

1. การเตรียมการกอนเกิดภัยพิบัติ พื้นที่หลักๆ ในการเกิดนํ้าทวมดินถลมใน อบต. นิคมพัฒนา
มีอยู  3 จุด ไดแก  ในเขตตําบลปาลมพัฒนา  เม่ือกอนเจาหนาของตําบลปาลมพัฒนาก็ทํางานประสาน
ดวยกัน จุดที่สองในเขตตําบลนิคมพัฒนา เปนตําบลที่ไมใหญเทาไหร แตอยูติดภูเขา เม่ือเกิดฝนตกหนัก
จะทําใหเกิดดินถลม และตําบลคลองลําโลน โดยจะนําความเดือนรอนใหตําบลควนกาหลง เพราะตั้งอยู
แนวเขตน้ัน  จากแผนที่รูปที่ 2 และ 3 เปนแผนที่แสดงการประเมินบริเวณจุดเสี่ยงภัยที่ไดกําหนดไว

รูปที่ 2  ประเมินความเส่ียงของการเกิดสถานการณ

รูปที่ 3  จัดต้ังศูนยเตรียมความพรอมในจุดเส่ียงภัย
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จากภัยหลักๆ ของนิคมมีทุกภัย ทั้งภัยแลง อุทกภัยหนักๆ ที่เปนสีฟาๆ ริมคลองละงูจะรุนแรงมาก และ
ดินโคลนถลมจะอยูบริเวณ หมู 1, 2  และ 9  ตําบลนิคมพัฒนาเปนตําบลขนาดเล็ก นํ้าทวมก็เล็กมีอยู 4 จุด
คือ จุดแรกหมู 5 และ 6 แสดงเปนสีแดง  จุดที่สองหมู 7 และ 8  จุดที่สามหมู 3 และ 4  และจุด
สุดทายจะเสี่ยงตอดินโคลนถลม หมู 1, 2 และ 9  วงกลมที่ เห็นเปนจุดอพยพชาวบานและสถานที่
ประสานงาน เราไมตั้งศูนยอพยพอยูจุดเดียว เน่ืองจากมีพื้นที่กวา 52 กิโลเมตร การเดินทางจาก อบต.
ไปหมู 5 และ 6 ใชเวลา 30 นาที จึงเห็นวาไมทันการ เราจึงแยกตั้งเปน 4 ศูนย แตละศูนยแยกใหประธาน
อบต. เจาหนาที่ไปคุม  ที่น้ีก็จะมอบใหผูใหญบาน เชน หมู 5, 6 ซึ่งหมูไหนเดือดรอนมากกวาก็จะเปน
หัวหนา  เรามีการประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม (รูปที่ 4 และ 5)  ภาพที่เห็นเปนการสง

รูปที่ 4  แสดงการประชุมคณะทํางานเพ่ือเตรียมความพรอม

รูปที่ 5  ฝกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพรอมรับสถานการณ
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เจาหนาที่ อภปร. พบปะประชาชนในพื้นที่ จัดประชุมเพื่อวางแผนแนวทางในการเตรียม รับปญหา ภาพน้ี
แสดงใหเห็นวาประชาชนตระหนักเรื่องภัย โดยใหผูใหญบานลงพื้นที่เก็บขอมูล เชน การทําแผนที่ทําเอง
ถายภาพมาแปะ  ในสวนของเจาหนาที่ก็มีการฝกซอม เตรียมพรอมใหมีความชํานาญอยูเสมอ (รูปที่ 6)
ภาพน้ีเปนการซอมภัยของศูนยเด็กเล็ก เทอมละ 2 ครั้ง  ตอไปเรื่องเครื่องมือทางทองถ่ินก็ไดใหความ
สําคัญในเรื่องน้ี (รูปที่ 7) มีการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร และการจัดอบรมใหผูที่เก่ียวของมาใหความรู โดยมี
การแจงเตือนทุกวันๆ ละ 2 เวลา คือ 9 โมงเชา และ 3 ทุม และเรือสั่งซื้อมาเดือนเมษายน ซื้อขนาด
ใหญสุดและเล็กสุด ซื้อเรือทองแบบ 4 ลํา และอุปกรณอีกหลายอยาง

2. การใหการชวยเหลือขณะเกิดภัย เราก็จัดกําลังไปชวยขนของชาวบาน ถากําลังไมพอก็ขอ
จากสวนราชการอ่ืนๆ ภาพที่เห็นดินโคลนถลมครั้งแรกเปนการขนของใหชาวบาน (รูปที่ 8) หนวยทหาร

รูปที่ 6  การสรางจิตสํานึกใหตระหนักเร่ืองภัย

รูปที่ 7  จัดหาอุปกรณการส่ือสารและฝกอบรมใหเครือขายแจงเตือนภัย
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รูปที่ 8  ดําเนินการอพยพผูประสบภัย/คนพิการ/คนชราและเคล่ือนยายทรัพยสิน

ก็เขาชวยยายทรัพยสิน ถามีตนไมลมเรามีทักษะสามารถเคลียรไดอยางรวดเร็ว นํ้าทวมที่นิคมถึงจะเปน
ตําบลเล็กๆ ก็ทวมหนักเหมือนกัน และมีการแจกขาวของ แจกอาหาร  ป 2554 นํ้าทวมหนักกวาป 2553
(รูปที่ 9-12) เปนรูปที่ไดดําเนินการขณะเกิดภัยพิบัติ ดินโคลนถลม เม่ือมีดินมาปดถนน เจาหนาที่ตอง
ระวังและเคลียรทางเพื่อใหชาวบานที่อยูในหมูบานไกลออกไป  มีการนําอาหารมาแจกทั้งคนและสัตว

3. การฟนฟูหลังเกิดภัยพิบัติ  เจาหนาที่ตองรีบเคลียรเสนทาง ตรวจสอบนํ้าประปา  รูปที่ 13
ถนนทรุดตัว นํ้าทวมอยูไมทรุด แตหลังจากนํ้าทวม 3 สัปดาห เกิดถนนทรุด ซึ่งตอนน้ีซอมบํารุงเรียบรอย
แลว  รูปที่ 14 เปนแนวกัดเซาะชายฝง ตอมาก็สํารวจถนน เพราะฝนตกทุกครั้งนํ้าทวมทุกครั้ง ตอง
ซอมแซมทุกป นํ้าทวมประมาณ 2-3 วัน ครั้งลาสุด 5 วัน หลังจากน้ันเปนการประชุมสรุปผลหาแนวทาง
ปองกันตอไป

ขอเสนอแนะ

- เรื่อง ดินถลมและหินยุบ คอนขางมีมากแถวชายฝงทะเลอันดามัน ถามีระบบการเก็บขอมูล
ควรบันทึกเอาไว ขนาดความลึก ปริมาณดินที่ถลม ความซับซอนของพื้นที่เรายังมองไมถึง เชน ฝงตลิ่งพัง

รูปที่ 9  แสดงระดับน้ําที่ทวมป 2554 และ 2553
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รูปที่ 11  เจาหนาที่กูภัยทุกคนตองสวมชูชีพเพ่ือความปลอดภัย

รูปที่ 10  ดินโคลนถลมที่บานผัง 9 หมูที่ 9

รูปที่ 12  ปศุสัตวมาแปลก แจกทั้งของคนและของแพะ
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ก็อยากใหเพิ่มระบบการเก็บขอมูล แสดงตําแหนงตางๆ การเขาชวยเหลือ  ถาถนนเขาไมไดมีทางอ่ืนอีก
หรือไม

- การดําเนินงานของ อบต. นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เปนตัวแบบการจัดการแบบจิ๋วแตแจว
เห็นตัวแบบความเปราะบางของชุมชน เอาใจใสดูแลเด็กและคนชรา  มีการแสดงจุดเสี่ยงภัยไวชัดเจน
และกระบวนการการมีสวนรวมที่ชัดเจนของชุมชน  เรื่องของการวางรูปแบบของการจัดการกันเอง
ฝากเรื่องเครือขายชุมชนในการเฝาระวังและคูมือ ทําไดดีในการสรุปผล นําไปสูมา 2 P 2 R  Prevention
การปองกันเหตุการณลวงหนา และขอชื่นชมเรื่องการใชสิ่งที่มีอยู เชน เรือคะยัก การซอมบอบาดาลและ
ถนน เพราะเก่ียวของกับการดํารงชีวิตของคนในชุมชน

- ขอชื่นชมกระบวนการจัดการ แตสิ่งที่อยากเห็นเรื่องมาตรการปองกันที่ถาวรในอนาคตที่ตอง
เผชิญ

รูปที่ 13  ถนนที่ชํารุดเสียหายจากน้ําทวม

รูปที่ 14  บริเวณเสียหายจากภัยพิบัติน้ําทวม
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